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НАСТАН НА НЕДЕЛАТАВОВЕД

Заслужи ли и Богоевски  
автомобил од Заев?

Ненад Мирчевски | главен и одговорен уредник

Поволнитеусловиза
инвестирањеносатнови
двестевработувања
Две сте но ви вра бо ту ва ња овоз мо жу ва но во о тво ре на та фа бри ка во  
Бу нар џик, „Мак дија“. Ита ли јан ска та ком па ни ја „Ди ја тек“, ко ја е гло ба
лен ли дер во тех но ло ги ја та на ди ги тал но пе ча те ње, на 9 сеп тем ври го 
оз на чи по че то кот на нив на та но ва фа бри ка во Скоп је. Ве ќе се вра бо
те ни 35 ли ца, а се оче ку ва бро јот на вра бо те ни да се зго ле ми на две
сте. Вкуп на та ин ве сти ци ја се про це ну ва на око лу де сет ми ли о ни евра

„Мак дија“ ќе про из ве ду ва про 
из во ди за пе чат на та и за тек
стил на та ин ду стри ја, а нај го лем 
дел од про из водс тво то ќе би дат 
на ме не то за из воз, пред сè на 
па за ри те на Источ на Евро па, 
Тур ци ја, Пер си ски от За лив  и 
на Се вер на Афри ка.

█Тех но ло шко-ин ду стри ски-
те раз вој ни зо ни во Скоп је 
се са мо сим бол на тоа ка ко 
од ни што мо же да се на пра-
ви не што, ка ко од зе ле на 

ли ва да мо же да се на пра ви 
цел комп лекс фа бри ки....Бро-
јот на ин ве сти то ри во овие 
зо ни кон ти ну и ра но рас те. 
Ту ка се „Ви сте он“, „Џон сон 
Ме ти“, „Тех но ко зе“, „Ке мет 
еле ктро никс“, „Ван хул“, а од 
де нес, офи ци јал но, и но ва та 
фа бри ка на „Ди ја тек“  ре че 
пре ми е рот Ни ко ла  Гру ев ски на 
отво ра ње то на но ва та фа бри ка.  
Тој до да де де ка отво ра ње то на 
оваа фа бри ка е еден од мно гу те 
при ме ри во кои ма ке дон ска та 

ди јас по ра аси сти ра во прив ле
ку ва ње то на стран ски те ин ве
сти то ри во Ма ке до ни ја.

█ Тоа е ја сен до каз де ка вр ски-
те со та тко ви на та се сил ни и 
де ка ди јас по ра та по сто ја но 
мис ли и ѝ по ма га на Ма ке до-
ни ја. Ток му за тоа и тре ба да 
ги прод ла бо чу ва ме на ши те 
вр ски со ди јас по ра та на ин-
сти ту ци о на лен, еко ном ски, 
по ли тич ки и на се ка ков друг 
план  истак на Гру ев ски.

 Со отво ра ње то на фа бри ка та 
„Мак дија“, Ма ке до ни ја се при
дру жу ва на зем ји те ка де што 
„Ди ја тек“ ве ќе има фа бри ки, а 
тоа се Ита ли ја, Гер ма ни ја, Швај
ца ри ја и САД .

Ита ли јан ски от ам ба са дор во 
Ма ке до ни ја, Ма си мо Бе ле ли, и 
сопс тве ни кот на „Ди ја тек“, Ди
е го Мос на, оце ни ја де ка при чи
ни те пора ди кои ком па ни и те 
ин ве сти ра ат во Ма ке до ни ја се 
до бра та ме сто по лож ба, по ли
тич ка та ста бил ност и по вол ни
те ус ло ви за ин ве сти ра ње.

До го во рот со „Ди ја тек“ бе ше 
пот пи шан во март го ди на ва. 
Фа бри ка та на оваа ком па ни ја е 
сед ма та фа бри ка што е отво ре на 
во ТИРЗ Бу нар џик. █
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Ита ли јан ски от 
ам ба са дор во 

Ма ке до ни ја, Ма-
си мо Бе ле ли, и 

сопс тве ни кот на 
„Ди ја тек“, Ди е го 
Мос на, оце ни ја 
де ка при чи ни-
те пора ди кои 
ком па ни и те 
ин ве сти ра ат 

во Ма ке до ни-
ја се до бра та 

ме сто по лож ба, 
по ли тич ка та 
ста бил ност 
и по вол ни те 

ус ло ви за ин ве-
сти ра ње

Контроверзното сведочење на 
поранешниот шеф на тајната 
полиција, Слободан Богоевски, 

пред судот во Њујорк објавено од 
тамошниот суд, а пренесено од Со
росовите медуми, открива неколку 
скандалозни факти кои засега сите 
ги премолчуваат. Без да се навлегува 
во вистинитоста на обвинувања
та кон останатите споменати во 
сведочењето, доволно провокати
вен е исказот на Богоевски во кој 
признава (а деновиве и самиот го 
потврди тоа), дека бил соучесник 
во поткупување на премиер! Уште 
поневеројатно е тоа што ова шо
кантно признание на еден поране
шен висок функционер близок до 
опозицијата кај истите тие опози
циски медиуми се претставува пр
венствено како грев на ВМРОДПМ
НЕ, а не како скандал на СДСМ и на 
ДУИ. Нема дилеми дека треба да 
се истражи наводниот потпук на 
државните функционери, но неве
ројатно е да се застапува тезата дека 
посредувањето при поткупување 
е сосема нормална постапка која 
не е вредна ни за јавна осуда и за 
барање до властите за поведување 
истрага. Многупати сме виделе како 
со лажни сведоштва се пуштаат низ 
вода поранешни високи функционе
ри на СДСМ, кои од разни причини 
денес не се дел од партијата. Токму 
затоа мора да бидеме претпазли
ви за заднината на ова сведочење. 
Но, не е првпат ниту опозицијата и 
нејзините медиумски поддржува
чи да претставуваат како жртви на 
системот извалкани бизнисмени, 
криминалци и лица од подземјето 
кои се спремни да се борат на нивна 
страна против оваа власт. 

Токму затоа, Соросовите медиуми 
кои го пренесоа сведочењето, на
место да сеат магла би требало да 
постават неколку логични и кон

кретни прашања: Дали Богоевски 
треба да биде кривично гонет за 
признанието дека посредувал во ко
рупција? Колкав бил неговиот дел за 
посредувањето? (Да не посредувал 
за доброто на државата!?) Ќе каже 
ли самиот во уште колку наврати ја 
злоупотребил функцијата за лични 
цели спротивно од интересите на 
граѓаните? Како станал заштитен 
сведок и под кои услови? Со други 
зборови, дали Богоевски сведочел 
за да помогне во борбата против 
корупцијата, или едноставно за да 
се спаси и самиот од обвинение? 
Зошто судот во Њујорк го објавил 
неговото сведочење и покрај тоа 
што се води како заштитен сведок, 
а не и сведочењето на поранешниот 
премиер, Владо Бучковски? 

Одговорите на овие прашања се ва
жни за да може јавноста да ја има 
целата слика за овој човек, но сигур
но нема да дочекаме да ги видиме 
и да ги слушнеме на медиумите 
финансирани од Сорос, затоа што 
подолг период наназад опозиција
та го претставува како експерт од 
областа на безбедноста и разузна
вањето. Поранешниот разузнавач не 
се симна од Соросовите телевизии 
и портали, повторувајќи ги како 
папагал тезите на Заев дека власта 
вршела нелегално прислушување 
на повеќе од 20.000 граѓани, без да 
види докази за такво нешто. Исти
от тој ширеше и небулозна теза во 
корист на опозицијата дека никој 
друг освен МВР нема капацитет за 
масовно прислушување. 

Останува нејасно кој е интересот на 
Богоевски активно да биде вклучен 
во антидржавната пропаганда, од
работувајќи за сценариото сервира
но од надворешни центри на моќ? 
Се додворува ли на опозицијата во 
стилот на Верушевски и што добива 

за возврат? До кога опозицијата 
ќе биде заложник на остатоците 
од удбашките структури во МВР и 
ќе функционира како здружение 
на непоправливи криминалци? 
До кога овие луѓе ќе доминираат 
над интелектуалците во СДСМ кои 
имаат вистинска волја да променат 
нешто на подобро и во партијата и 
во државата? 

Има ли некој во СДСМ да ги рас
кине врските со таквите како 
Богоевски и Верушевски и да го 
затвори патот за други кримино
гени структури во безбедносните 
служби слични на нив, а наместо 
со удбашки методи, да се бори за 
власт со вистинска платформа? 

Тоа е единствениот правилен пат за 
враќање на поддршката од народот, 
но и од меѓународната заедница на 
која и самите соросоиди признава
ат дека не ѝ е јасен патот по кој оди 
СДСМ. Повеќе од јасно е дека во мо
ментот Брисел не гледа замена за 
Груевски во опозициските редови. 
Всушност, Груевски може да биде 
сменет само од чесен и од способен 
човек подготвен да ги спроведу
ва реформите и да ги исполнува 
очекувањата на граѓаните. Затоа е 
нејасно зошто членовите на СДСМ 
со години наназад дозволуваат пар
тијата да ја уништуваат една шака 
губитници и сомнителни ликови од 
криминалното подземје.



Н ес пор но е де ка ни ко го не 
из не на ди тоа што Ре пуб
ли ка Ма ке до ни ја по втор но 

од во е но го прос ла ви Де нот на не
за вис но ста. Со ци јал де мо кра ти те 
но ва та тра ди ци ја на со би ра ње то 
на скоп ско то Три Кру ши го на до
пол ни ја со по се та та на гро бот на 
пр ви от пре тсе да тел на др жа ва та, 
но и но си тел на „Член ска та кни шка 
број 001 на СДСМ“, Ки ро Гли го ров. 
Иа ко, во су шти на, обра ќа ња та на 
Де нот на др жав но ста во се бе но сат 
исти по ра ки за евро ин те гра ци и те, 
за до се гаш ни те и за ид ни  ус пе си 
и пре диз ви ци, се пак, раз лич ни те 
по зи ции во пост пр жин ски от, а пре
диз бо рен пер и од до ми ни раа над 
Дра че во.

Гру ев ски „Це лос но  
спро ве ду ва ње на До го во
рот“; За ев „си лен ис че кор 
од 50 до 70 про цен ти“

- До го во рот од 2 ју ни, ка ко и про-
то ко лот од 15 ју ли мо ра це лос-
но и дос лов но да се спро ве дат 
и да за вр шат со пар ла мен тар ни 

из бо ри на 24 април 2016 го ди-
на  по ра ча пре ми е рот и ли дер на 
ВМРОДПМНЕ Ни ко ла Гру ев ски на 
све че на та ака де ми ја по по вод од бе
ле жу ва ње то на Де нот на не за вис но
ста на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.  По 
нив до да де  ни кој не ма да мо же 
да има али би и да не ги приз на ва 
из бо ри те.

- На Ма ке до ни ја ѝ е до ста од бој-
ко ти и од по ли ти ча ри кои не ма ат 
доб лест да из ле зат пред сво ја-
та пар ти ја и пред на ро дот и да 
приз на ат по раз. Ре фор ми те што 
ги до го во рив ме мо ра ме на вре ме 
и ква ли тет но да ги за вр ши ме. Др-
жа ва та со нив тре ба да се прид ви-
жи на пред и да во ве де по ви со ки 
стан дар ди во раз лич ни об ла сти 
 истак на Гру ев ски.

Ако Ни ко ла Гру ев ски јас но и нед
вос мис ле но ги наг ла си „це лос но и 
дос лов но“ ис пол ну ва ње на до го
во ре ни те точ ки, За ев до го во рот го 
ста ви на рас по ла га ње на из бор ни от 
мар ке тинг. Го во реј ќи во кон текст 
на пре диз ви ци те пред пар ти ја та, 
кои тој ги на ре ку ва при до би вки „од 
при ти сок“, по со чил на про цен ти со 
кои тој би бил за до во лен.

- На си те овие при до би вки за ед но да 
им се ра ду ва ме, да би де ме по све те ни 
и при ти со кот се којд нев но да го пра-
ви ме, за тоа што овие при до би вки не 
се при до би вки од из бо ри, овие при-
до би вки мо же ме да ги по стиг не ме во 
те кот на след ни те ме се ци.  А ве ру вај те, 
при ба рем си лен ис че кор на 50 до 70 
про цен ти од си те об вр ски, ќе ја ви ди те 
лес но ти ја та со ко ја  Гру ев ски ќе би де 
по ра зен – из ја ви За ев.

Од Три Кру ши над скоп ско Дра че
во, од но во соз да де на та тра ди ци ја 
на СДСМ за со би ра ње за Де нот на 
не за вис но ста, пар ти ски от чел ник, 
Зо ран За ев, збо ру вај ќи за пре диз
ви ци те „до сло бо да та“, пер и о дов ги 
по са ка „не за вис ни“ и Ма ке дон ска та 
ра диоте ле ви зи ја, Аген ци ја та за ау
ди о ви зу ел ни ус лу ги, Судс тво то, из
бор но то за ко но дав ство, из би рач ки от 
ве ро до сто ен спи сок...

Исто ри ја та за За ев поч ну ва  
од Гли го ров

- Си те те о рии де ка Ма ке до ни ја е 
при вре ме на др жа ва пад наа во во
да  истак на Гру ев ски, го во реј ќи за 
ма ке дон ски от пат до не за вис но ста.  
- Ре фе рен ду мот на 8 сеп тем ври 
1991 го ди на бе ше за врш ни ца по 
мно гу го ди ни бор ба, огро мен број 
по ло жен жр тви, уни ште ни жи во-
ти, за тво ра ња и мал тре ти ра ња  ре
че пре ми е рот Гру ев ски.

Тој по тсе ти де ка ко му ни стич ко то дви
же ње во 20ти те го ди ни од ми на ти от 
век од лу чи ло да се приз на ат ма ли те 
на ро ди и на ции и да им се приз нае 
др жав но ста, ме ѓу кои и на Ма ке до ни ја 
и на ма ке дон ски от на род. Но, и де ка 
со тие за лож би по Вто ра та свет ска 
вој на, за ра ди хар мо ни ја, Ма ке до ни ја 
стек ну ва др жав ност, но са мо во рам
ки те на Ју гос ла ви ја. А по тоа сле ду ва ат 
45 го ди ни на те жок и на бру та лен 
ре жим, но и на кон ти ну и ран от пор 
на на ро дот за це лос на не за вис ност, 
кој пре ку раз ни ети ке ти ра ња, за тво
ра ња и ли кви да ции се по тис ну ва или 
се при ка жу ва на по и на ков на чин во 
тоа вре ме, до да ва Гру ев ски.

- И се то тоа трае до след на та исто-
ри ска шан са, ко ја до а ѓа со па дот 
на ко му низ мот во си те зем ји во 
Евро па, па и во Ју гос ла ви ја, и со 
рас па ѓа ње то на Ју гос ло вен ска та 
фе де ра ци ја. Тоа е по втор но исто-
ри ски мо мент, исто ри ска шан са, 
ко ја пра вил но се иско ри сту ва, за 
ко неч но соз да ва ње на сло бод на, 
су ве ре на и не за вис на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја, за о кру же но пре ку 
актив но сти те на по ли тич ки те 
пар тии и на пар ла мен тот, и за пе-
ча тен со ре фе рен ду мот ток му на 
овој ден, на 8 сеп тем ври, во 1991 
го ди на  по со чу ва Гру ев ски на Де нот 
на не за вис но ста.

За ев пак, на прос ла ва та на Три Кру
ши се иска чи отка ко го по се ти гро
бот на пр ви от пре тсе да тел, Ки ро 
Гли го ров. Ду ри и низ це ло то обра
ќа ње ко ри сте ше не го ви ре че ни ци, 
си но ни ми кои би тре ба ло да по тсе
тат на не го ви те лик и де ло. Ду ри и 
го ци ти ра ше Гли го ров со не го ви те 
збо ро ви по ре фе рен ду мот: „По чи-
ту ва ни гра ѓа ни и гра ѓан ки, не ка 
ви е че сти та на си те Вас и на си те 
гра ѓа ни и гра ѓан ки на Р.Ма ке до ни-
ја, сло бод на, са мо стој на и су ве ре на 
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“.

ГруевскизаПржино,ЗаевзаКироГлигоров
ПОРАКИТЕЗАДЕНОТНАНЕЗАВИСНОСТА

- Тоа се збо ро ви те на пре тсе да те-
лот наш му дар, кој во 1991 го ди на, 
во вре ме ко га се раз дру жу ва ме од 
би вша та та тко ви на Ју гос ла ви ја, 
ко га во дру ги те зем ји па ѓаа мла-
ди чо веч ки жи во ти, со тр пе ние, 
со му дрост, со искус тво то што тој 
го има ше, од кое мо ра ме да учи ме 
си те, се из бо ри, без кап ка крв, без 
ка ква би ло жр тва, да си ја до би е-
ме не за вис но ста и са мо стој но ста  
 оце ни За ев. █

За лож би те за ис пол ну ва ње 
на до го во рот за Пр жи но, 
ид ни на та та на др жа ва та и 
ве ту ва ње то за бли скост со 
гра ѓа ни те, се за ед нич ки те 
точ ки од, по втор но, од во е
ни те прос ла ви на Де нот на 
не за вис но ста. Обра ќа ња 
кои, без из не на ду ва ње, беа 
во функ ци ја на прет стој ни
те из бо ри ка ко пос ле ди ца 
на дол ги от, конф ли ктен, 
по ли тич ки пер и од. И до де
ка Ни ко ла Гру ев ски збо ру ва 
за кон ти ну и тет во ра бо та та, 
Зо ран За ев про мо ви ра ше 
но ва пот по ра во ко ле ктив
на та ме мо ри ја на ко ја ќе ги 
те ме ли из бор ни те по зи ции 
 Ки ро Гли го ров

По ра чу ва ли За ев  
„Не оста вај те ме 
сам“?
Ако до овој пре диз бо рен пер-
и од СДСМ се пот пи ра ше на 
Бран ко Цр вен ков ски, веч ни от 
по че сен ли дер на пар ти ја та, 

За ев се га се вр ти кон Гли го ров. Очиг лед но е де ка во 
гра де ње то на ими џот за из бо ри те, кон сул тан ти те не 
мо же ле да нај дат дру га фи гу ра во пар ти ска та исто ри-
ја. Про мо ви рај ќи ја но ва та пот по ра во ко ле ктив на та 
ме мо ри ја - ли кот и де ло то на Ки ро Гли го ров - За ев ќе 
тре ба да се на вра ти и на тој пер и од, зо што изо ста на 
ра ко водс тво то на не го ва та пар ти ја на прос ла ва та на 
не за вис но ста, по тоа за до да вка та на ре фе рен дум ско то 
пра ша ње, ин си сти ра ње то да се сви ри ју гос ло вен ска та 
хим на во со бра ни е то...

Име то на Гли го ров 
се га бе ше иско ри-
сте но ка ко си но ним 
на тр пе ние, искус-
тво, спло те ност, 
сми ре ност, сло бо-
да. Но, во ко ле ктив-
на та ме мо ри ја е и 
по ви кот на, то гаш-
ни от кан ди дат за пре тсе да тел, Ки ро Гли го ров,  
од из бор ни от ми тинг во 1994 го ди на „Не оста-
вај те ме сам“.

Ако се зе мат пред вид не сог ла су ва ња та и раз-
до рот ме ѓу опо зи ци ја та и гра ѓанс тво то во пос-
лед ни от пер и од, сом ни тел ни те при до би вки од 
при ти со кот и оче ку ва ња та што ги на мет на За ев, 
бе ше ли не го во то обра ќа ње од Три Кру ши во вед 
во не го ви от иден апел да не би де оста вен сам?

Ос нов ни те  
вред но сти не се  
ала тка за сит ни  
по е ни
- Најм но гу раз о ча ру ва тоа што по ли-
тич ки те пар тии, опо зи ци ја та, са ка ат 
и од оваа те шка бор ба за по мош на 
но ви те ге не ра ции да ста нат по ус пеш-
ни и по среќ ни во жи во тот, со ме ну ва-
ње на не кои нас ле де ни ло ши на ви ки, 
со по ве ќе уче ње и пред сè зна е ње, 
са ка ат да ис по ли ти зи ра ат и се то ова 
да го ко ри стат во по ли тич ко-пар ти-
ски це ли - оце ни Ни ко ла Гру ев ски, 
за ко го на у ка та и ино ва ци и те се ре-
сур сот со кој мо же Ма ке до ни ја да ја 
дви жи на пред.

- Мно гу е опас но ко га уче ни ци те и 
ро ди те ли те не од го вор но ги гле даш 
ка ко број ка на гла са чи на кои тре ба 
да им се уго ди за да гла са ат за те бе, 
ду ри и ко га пра виш че ко ри со кои 
на долг рок им од ма гаш, а тие во мо-
мен тот не се свес ни за тоа. Ако и ние 
се вклу чи ме во таа би тка, и поч не ме 
да се нат пре ва ру ва ме ко ја пар ти ја ќе 
овоз мо жи по лес но зе ма ње дип ло ма 
без зна е ње, ка де ќе оди др жа ва та? 
За ка ков ли на пре док ќе збо ру ва ме, 
за ка ков ква ли тет во обра зо ва ни е то? 
Апе ли рам, ос нов ни те вред но сти да 
не се пред мет на по ли тич ко по тку-
су ру ва ње и на со би ра ње сит ни по ли-
тич ки по е ни - ре че Гру ев ски.

АКТУЕЛНО

Пишува |  
Наум Стоилкоски
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АНАЛИЗАОБО Е НО РА КО ВОДС ТВО ЗА ВРА ЌА ЊЕ НА ДОЛ ГОТ

За ко го би јат кам ба ни те во 
СДСМ? Мал ку ми на со ци
јал де мо кра ти, во оп што, 

би раз мис ли ле пред да од го во
рат. Дру ги те, пак, би се по ше гу
ва ле де ка во та ква ате и стич ка 
кон сте ла ци ја кам ба ни те се не
по са ку ва на, та буте ма.  А име
то на чо ве кот за сме на е јас но 
и вид ли во од ави он, а по ве ро
јат но и од спејсшатл. Шан са та 
ја има ше, а ка та стро фал ни те 
ре зул та ти се пре суд ни от фа
ктор што го на ве сти сви ле ни от 
ко нец. Сѐ пог лас ни се му а бе ти
те де ка ста ро то членс тво на го
ле мо си го ба ра ста ри от ли дер, 
а ста ра та и отсе че на вр ху шка 
 кој би ло ли дер, са мо не За ев. 

СОРОСОИДИТЕГОВОЗВРАЌААТУДАРОТ

Пишува | Љупчо Цветановски  

Тре во га та во опо зи ци ски те ре до ви по ка жа де ка не што на ви
сти на се слу чу ва во по дру ми те на се ди ште то на СДСМ. Ста
ну ва ли збор за пр во пре ду пре ду ва ње или за жолт кар тон за 
ли де рот? Пар ти ски от долг за Со ро со ва та под др шка е го лем, 
а дол го ви те, ко га–то гаш, тре ба и да се пла тат. Проб ле мот е 
што овој, очиг лед но, ста сал за нап ла та. Ама вед наш...

Единс тве ни под др жу ва чи на 
стру мич ки от ме си ја оста наа 
оние зас ле пе ни те од не го ви
те бом би, кои и кам пу ваа за 
не го пред вла да та. А нив ги 
има мал ку, та ка по ка жа кам
пер ска та еви ден ци ја при поп
лад нев ни те по стро ју ва ња ко га 
ѝ се ин то ни ра ше пар ти ска та 
хим на. На у тро не мо жеа, во тие 
ча со ви ни кој не бе ше бу ден  
ре зул тат на сил ни те за ба ви и 
мнош тво то ло ши ди џеи и до
сад ни, из ли те ни три би ни. 

Ве ста, пак, за сви ле ни от ко нец 
за са мо прог ла се ни от спа си тел 
ја до не се, кој друг, ако не апо
сто лот на „Кан вас“. Ба шка и на 

Со рос, по бит ни от дел од при
каз на та за чо ве ко љу би е то и 
за ши ре ње то на омра за та кон 
ближ ни от свој. Ју риш ни кот, кој 
без срам и пер де, са мо бен ди са
но си се на ре ку ва екс перт за 
ко му ни ка ци ски тех ни ки, не
пре диз ви кан со ни што го до
ве де во пра ша ње ли дерс тво то 
и ефе ктот од не го ви от учи нок 
кај стран ски от фа ктор. А ток му 
тој фа ктор е нај бит ни от, не ли? 
Ба рем за че да та Со ро со ви, кои 
она ни ра ат и ег зи сти ра ат вос
пе вај ќи го не го во то име. 

Истак ну ва ње то на ди ле ма та 
ги рас тре во жи ду ри и про ве ру
ва чи те на фа кти, из ве ду ва чи
те на до хо дов на та функ ци ја и 
нај кон тра ди ктор на та деј ност 
во др жа ва та. Фа кти те се фа кти 
и не се про ве ру ва ат, ба рем во 
све тот, а во Ма ке до ни ја до
би ва те со лен хо но рар за оваа 
не воз мож на ми си ја. Аме ри
кан ски, се раз би ра. Тре во га та 
во опо зи ци ски те ре до ви, пак, 
по ка жа де ка не што на ви сти на 
се слу чу ва во по дру ми те на се
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ди ште то на СДСМ. Слу чај на та из ја ва 
од про мис ле ни от ју риш ник е одам на 
иск лу че на. По ве ро јат но, се ра бо ти за 
пр во пре ду пре ду ва ње или за жолт 
кар тон за ли де рот. Имај ќи ја пред
вид це ла та ме ди ум ска ма ши не ри ја 

на ун гар ски от фи лан троп, ко ја со 
си те ре сур си ра бо ти на одр жу ва ње
то на па те тич на та опо зи ци ска при
каз на за бо жем на та „ан ти ре жим ска 
бор ба за сло бо да“ – фло ску ла, ко ја 
тре ба да го на до пол ни не до сти гот 

на про гра ма, дол гот на СДСМ кон е 
нив е го лем, огро мен, бас нос ло вен. А 
дол го ви те ко гато гаш тре ба и да се 
пла тат. Проб ле мот е што овој долг, 
очиг лед но, ста сал за нап ла та. Ама 
вед наш. 

ВОСПИТНАШЛАКАНИЦАЗАВРАЌАЊЕНАДОЛГОВИТЕ,ВЕДНАШ!
Пре ду пре ду ва ње то за ли де
рот дој де вед наш по еден, 
де мек не про мис лен пар ти
ски чин. Са мо ед на не де ла 
пред жол ти от кар тон од 
Кан ва со ви от екс перт за ко
му ни ка ци ја (ве ро јат но ка ко 
ме ди ум со вр хов ни от ли дер 
од САД), СДСМ  рас чи сти со 
ус лу ги те на осум де сет и две 
нев ла ди ни ор га ни за ции. Неј
се што си те зна ат де ка овој 
раз вод е сме шен и обре ме нет 
со брач ни от пред го вор, кој 
на ла га ду зи на ми ни стер ски 
ме ста за овие нев ла ди ни ор
га ни за ции во вла да та, не ко
гаш во ид ни на ра ко во де на 
од пар ти ја та. Ви стин ски от 
проб лем е по втор но во ид

но то вре ме. По ра зи тел ни те 
ан ке ти по ка жаа де ка овој 
до го вор има дуп ки и де ка 
транс фор ма ци ја та на нев
ла ди ни те ор га ни за то ри во 
вла ди ни ми ни стри ќе по че
ка. Ре ак ци ја та на Со ро со ви те 
ми ле ни чи ња, пак, по ка жа де
ка ним не им се че ка. Са ка ат 
ми ни стер ско ме сто, вед наш! 
Единс твен на чин за ис пол ну
ва ње на нив ни те жел би, пак, 
е ми ни стер ско то ме сто што 
СДСМ ќе го до бие со до го во
рот од Пр жи но. Кол ку и да 
би ло бе ниг но и огра ни че но 
во дејс тву ва ња та, тие ќе го 
воз диг нат и ќе го вос пе јат на 
ни во на нов свет ски ли дер. 
Е, ту ка ле жи и го ле ма та бол

ка на Со ро со ви те че да, ко ја 
спо ред из во ри во пар ти ја та, 
е дла бо ко на вре де на за тоа 
што тоа не ма да би де ни вен 
из ви кан член. Глав на та по
ен та на та ка на ре че но то рас
кр сту ва ње на со ци јал де мо
кра ти те со овие осум де сет и 
две нев ла ди ни ор га ни за ции 
бе ше ток му и по ра ди овој 
факт. По рас ки нот на љу бо
вта  се кој на сво ја стра на, а 
исто вре ме но си те од мно гу 
по зи ции со раз лич на ка но
на да кон исти от, за мис лен 
про тив ник. Уште по важ но, 
кан ди да ти те за глав ни те 
игра чи кои опо зи ци ја та ги 
до би ва со до го во рот од Пр
жи но, тре ба ло да им при пад
нат на ва ка за ма ски ра ни те 
и скри е ни „не за вис ни“ лу ѓе. 
Ед но вре ме но, му ја зат ну ва
те уста та на про тив нич ки от 
та бор, а до би ва те и по е ни 
кај стран ски от фа ктор. Неј
се што дел од тој фа ктор ви 
ја да ва пла та та и ви ги шко
лу ва де ца та. Во странс тво, се 
раз би ра... 

Ос но ва та на „екс пер то ва та“ 
вос пит на шла ка ни ца до ли
де рот ле жи во фа ктот што 
при тис на ти од членс тво то 
кое ба ра ши ре ње на пар ти
ски от имиџ и свои до ка жа ни 
и пре поз нат ли ви ли ца на овие 
по зи ции, со ци јал де мо кра ти
те „за бо ра ви ле“ на ин те ре си
те на ме це на та и про ја ви ле 
се па ра ти стич ки тен ден ции. 
Од во ју ва ње од Со рос и те ра ње 
на сопс тве на, ма ке дон ска по
ли ти ка е чин нај стро го за бра
нет во оваа пар ти ја. По точ но, 
на ло жен со де крет од „по у ба
ва та“ по ло ви на на вр ху шка та, 
за дол же на за спро ве ду ва ње 
на жел би те на аме ри кан ско
ун гар ски от биз нис мен. 

СВИЛЕНИОТКОНЕЦЕОМИЛЕНКАЈПАПАТА?!
Ин те ре сен мо мент е што по и мот за сви лен ко нец, овој пат ка ко 
сим бол за крај на ка ри е ра та во пар ти ја та за ли де рот кој до не
се са мо бла ма жа и ште та за реј тин гот, е по им не ра скин ли во 
свр зан со не го ви от прет ход ник. Не при кос но ве ни от ли дер, 
Бран ко Цр вен ков ски, па па или што уште не, тер ми но ло шки 
е во кла сич на сим би о за со сви ле ни от ко нец. Или, по до бро 
ка жа но, со тер ми нот „сви лен ко нац.“ Спо ред све до че ње то на 
по ра неш ни те при пад ни ци на не го ви от ка би нет, оваа ну ме ра 
е ед на од не го ви те нај о ми ле ни (Сит на жи ца, ве зак та нак. Ја 
ма ле на, а ти сла дак, јој...). Проб ле мот не е во ло ша та ко рес
пон ден ци ја ме ѓу срп ска та пес на и сим бо ли ка та на сви ле ни от 
ко нец за не го ви от нас лед ник, ту ку во ку ло ар ски те при каз ни 
де ка ток му на чо ве кот што ја љу би оваа ну ме ра му е дој де но 
пре ку гла ва од вра то лом ни те ек скур зии и лу пин зи, но и од 
од но сот на пар ти ско то че до, кое ме ѓу дру го то, ток му тој го 
ам не сти ра ше и го из бра за нас лед ник. Ток му за тоа, ве лат 
поз на ва чи те на со стој би те на се ди ште то на СДСМ, ко га ќе 
дој де мо мен тот  адре сант на сви ле ни от ко нец ќе би де ток
му тој.  Во за бр зу ва ње то на про це сот ќе по мог не и не го ви от 
од нос кон најб ли ски те со ра бот ни ци на па па та... КОМПЕНЗАЦИЈА:ОБОЕНОРАКОВОДСТВО

Очиг лед но, по не ус пеш ни от обид за обо е на ре
во лу ци ја во др жа ва та, фи нан си е ри те на чи нот 
ре ши ја да обо јат не што дру го. Ба рем не што. По 
си те ста ти ви, шан са та ја ви доа во бо е ње на ра ко
водс тво то на опо зи ци ја та. Ако не мо жат дру го, 
ќе ја обо јат со пе де сет ни јан си на Со ро со ва та 
си ва бо ја, исто вре ме но на вре ду вај ќи ги си ви те 
ќе лии на оста на ти те два ми ли о на во др жа ва та. И 
она ка, си те „не за вис ни“ екс пер ти се на нив ни от 
пла тен спи сок, исто то ва жи за го лем дел од ме
ди у ми те, па вре ме е и за кон крет но пре зе ма ње 
на опо зи ци ја та, ко ја при тоа не да ва ни ка ков от
пор. По ве де ни од чув ство то на при пад ност кон 
по ви со ка та, од бра на ка ста, „ре во лу ци о не ри те“ 
бу квал но ма зо хи стич ки ужи ва ат во пар ти ско то 
бо е ње со бо ја та на Со рос. Об јас ну ва ње то за нив
ни те чув ства, мо же би ле жи во не го ва та из ја ва 
за „Ин ди пен дент“ во 1993 го ди на, го ди на ко га 
су ве ре но вла де е ше со гран то ви те во Ма ке до ни ја, 
со вла да ко ја бе ше по ве ќе од по доб на. Џорџ Со рос 
из ја ви:„Ко га се сме таш се бе си за еден вид бог, 
кре а тор на сè, тоа е еден вид за ра за. Но, се чув
ству вам удоб но во вр ска со тоа, осо бе но отка ко 
поч нав да жи ве ам на тој на чин“. █

ПАТЕТИКАТАЗАСПАСОДНЕИЗБЕЖНОТО...
Со о чен со јас но то пре ду пре
ду ва ње од Со ро со ви те ин
ста ла ции, ли де рот по ба ра 
спас во па те тич но то бу де ње 
на емо ци и те кај со ци јал де
мо кра ти те. Де нот на не за
вис но ста го за поч на со по
ло жу ва ње цве ќе на гро бот 
на Ки ро Гли го ров, а по тоа 
цел ден не го из ва ди од уста 
не го во то име. Со се ко ја ре
че ни ца, вал кај ќи  го име то 
на по ра неш ни от пре тсе да
тел, спа си те лот од Мур ти но 
игра ше на кар та та за по е ни 
на сме тка на чо ве кот, кој во сво и те све дош тва за ли це то кое 
ток му оваа пар ти ја са ка ше да го на пра ви не гов нас лед ник, 
збо ру ва ка ко му ну дел па ри за да, бу квал но, го про да де име то. 

Во не до ста ток на про гра ма, ко ја тре ба да го да де ре цеп тот ка ко 
оваа пар ти ја на веч ни не за до вол ни ци и не ра бот ни ци, пла ни ра 
да му го по до бри жи во тот на на ро дот, нај ко ри сте на фло ску

ла бе ше „вра ќа ње то на сло бо да та“. Аман, би рек ле 
од Аман, но и тие се со нив, дел од оние нев ла ди ни 
ор га ни за ции што, де мек, рас кр сти ја со опо зи ци ја та. 

Вле зе ни во фил мот на ко пи ра ње то, пак, ре сав ски те 
след бе ни ци го иско пи раа и сопс тве ни от про тив ник. 
И та ка, до де ка вла ста ја ора др жа ва та и во се кое со
ка че ба ра проб лем на кој му тре ба ре ше ние, при тоа 
ре ша вај ќи сто ти ци проб ле ми при ди рект ни те сред би 
со гра ѓа ни те, и опо зи ци ја та се ре ши на исто то. Са мо, 
во кон текст на при каз на та за жа ба та и за ко њот, и 
тие по греш но ја раз браа по ен та та. До де ка ед ни те им 
ги ре ша ва ат есен ци јал ни те проб ле ми на лу ѓе то ка ко 
вра бо ту ва ња, со о бра ќај на ин фра стру кту ра, учи ли шта, 
во до вод, ка на ли за ци ја, при стап на авто бу си и мно гу 
дру ги, ре ал ни проб ле ми, опо зи ци ја та по втор но ну ди 
воз дух. Во не до ста ток на про гра ма, ко ја сѐ уште се крч
ка и ја пи шу ва не кој во Ита ли ја, За ев и на та му на си те 
им ну ди „сло бо да“... „До пос ле ден здив ќе се бо рам за 
вас...“  ова е са мо ед на, мо же би и нај па те тич на та из ја ва 
на ли де рот, кој, сле деј ќи го сво јот про тив ник ора по 
др жа ва та со сво јот тим и 70 го ди ни по ви стин ско то 
ос ло бо ду ва ње и на та му ја ос ло бо ду ва, т.е. ну ди са мо 
сло бо да, би деј ќи си те жи ве е ле во „ре жим“.  Ме ѓу нив 
и тој, кој пред са мо еди на е сет го ди ни, спо ред све до
че ње то на  штип ски от биз нис мен Ми ки На у мов, му 
ба рал за ем од 500 евра за да ку пи авто мо бил од 4.000 
евра, а се га рас по ла га со ми ли о ни. Исти те тие сил но 
за гри же ни по ли ти ча ри за сопс тве ни от на род, не од
го во ри ја на жр тви те на тран зи ци ја та, кои по ба раа на
род ни те па ри за ра бо те ни без ра бо та – це ли пет на е сет 
пра те нич ки пла ти или вкуп но 800.000 евра да им ги 
да дат на сте чај ци те. Фи лан тро пи те про фе си о нал но 
си пре мол чеа, исто ка ко и ме ди у ми те фи нан си ра ни 
од аме ри кан скоун гар ски от ур нек за чо ве ко љу бие. 

АНАЛИЗА



М акедонија ќе добие специја
лен јавен обвинител, онака 
како што е договорено во 

скопско Пржино. Дека ќе го има  
потврдија одвоено на Денот на не
зависноста и ВМРОДПМНЕ и СДСМ.

- Договорот за избор на специја-
лен јавен обвинител треба да се 
реализира онака како што е дого-
ворен. Како е договорено и потпи-
шано, така треба да се реализира, 
без додавање или одземање. Тој 
обвинител треба да биде автоно-

мен и да има доволен број стручни 
и технички соработници, истра-
жители и да ја има целокупната 
потребна логистика од човечки 
ресурси, средства за покривање 
на трошоците и техничка логис-
тика, во смисла на канцеларии, 
возила и слично. Тој не смее на 
никаков начин да биде спречу-
ван во својата работа, ниту пак да 
биде под внатрешни или под на-
дворешни влијанија. Треба чесно 
да си ја изработи својата работа и 
да донесе непристрасни одлуки  
истакна премиерот Никола Груевски 
на свечената академија.

- Специјалниот обвинител овие 
денови ќе се договори, да нема-
те сомнеж, бегање од тоа нема 
 посочи Зоран Заев од партиски
от излет на СДСМ во месноста Три 
круши, кај скопско Драчево.

Доколку Заев беше кус во однос на 
специјалниот обвинител, потпрет
седателката Фросина Ременски, ден 
претходно, надолго и нашироко ги 
посочи желбите на СДСМ надвор од  
договореното. Преку договорот за 
избор на специјалниот обвинител 
и преку работата на техничкиот 
министер во МВР, СДСМ најавува 
инсталирање на цела хиерархија и 
на екипа која би се протегала сè до 
УБК. Ременски во интервју објаве
но ден пред Денот на независноста, 
јасно вели: „Индиректно отвораме 
пат на реформи во УБК, веднаш по 
преземањето на МВР со министерот“.

- Не зборувам како министер, како 
едно лице, туку како цела хори-
зонтална и вертикална структу-

ра за која има надлежности да 
ги екипира и формира и да ги 
стави во функција  наведува 
Ременски.

Преку техничкиот 
министер во МВР, до 
сите надзорни тела
Македонскиот устав не препозна
ва „технички министер“ онака како 
е наведено во Договорот, а за тоа 
се изјаснија и дел од професори
те на Правниот факултет, веднаш 
по објавување на договорот. Ако 
се земат предвид наведените ин
геренции за другите договорени 
заменик министри и министерот 
за труд и социјална политика  кои 
како и министерот  за внатреш
ни работи се технички и треба да 
бидат избрани по претходен до
говор меѓу партиите – тешко дека 
неговите ингеренции ќе може да 
излезат од рамките на регулација 
на изборниот процес.

Но, тоа што го говори Ременски е дале
ку од таквата формулација. Таа, покрај 
смени во хиерархијата во МВР, говори 
и за промени во Управата за безбед
ност и контраразузнавање, одземање 
и поделба на нејзините ингеренции, па 
и смена на директорските места. Таа 
тоа го става во рамката: „Па, како би 
соработувал специјалниот обвинител 
со монополот УБК?“

Во понатамошното елаборирање 
до каде одат замислите на СДСМ, 
преку договарањето на рамките на 
специјалниот обвинител и на технич
киот министер, Ременски набројува и 
разни други надзорни и регулаторни 
тела, дирекции, па и приватни теле
комуникациски компании за кои таа 
се сомнева во нивното работење и во 
внатрешните истраги.

Зошто СДСМ ја посакува 
Управата за безбедност и 
контраразузнавање?
Неодамна „Република“ пишувајќи за 
можните последици врз функциони
рањето на полицијата по смената на 
техничкиот министер, предупреди 
дека навидум политичките реше
нија создаваат сериозни промени 
во структурата на носење одлуки во 
безбедноста и тоа во моменти кога 
државата се соочува со напливот 
на бегалците од воените региони, 
со заканите на ИСИС, со антитеро
ристичките акции во Куманово, со 
разбивањето на терористичките 
ќелии. Улогата на УБК е неспорна 
за добивањето пофалби од САД за 
македонскиот безбедносен систем 
и за ефикасноста да се соочи со те
рористички напади, што се покажа 
и на терен. Дополнително, Македо

нија беше изземена од земјите на 
Балканот каде што САД испратија 
тимови за соочување со џихадис
тичките ќелии, наведувајќи токму 
на добрата работа на Управата за 
безбедност и контраразузнавање. 
Желбите на СДСМ за вметнување и 
на структурата и на ингеренциите 
на УБК во политичкиот договор кој 
тоа не го опфаќа на хартија, е повеќе 
од опасен терен кога е во прашање 
безбедноста на државата.

Реформите во МВР и во УБК, како 
што вели СДСМ, треба да доведат 
до откривање на злоупотребите на 
можноста за прислушување. Но, не 
треба да се заборави и дека токму 
еден од оние што ја признаа вина
та во случајот „Пуч“ бил вработен 
во УБК во делот каде е можно при
слушувањето. Притоа и главниот 
осомничен, Зоран Верушевски, е 
поранешен директор на Управата. 
Ременски вели дека таквите смени 
ќе овозможат сета архива и сите по
датоци на УБК и на телекомуникаци
ските оператори да дојдат во рацете 
на специјалниот обвинител.

Но, претходно ќе дојдат до раце
те на СДСМ. Може ли да се верува 
дека намерата на СДСМ, чиј  лидер 
е четвртиот осомничен во случајот 
„Пуч“, кој не ги почитува судските 
покани чекајќи на случајот да ра
боти специјалниот обвинител, дека 
би ја оставил можноста да „влијае“ 
врз сета таа архива без да се оби
де да ги спаси првенствено Заев и 
Верушевски?

Случајно или не, Ременски во истото 
интервју посветено на рамката на 
специјалниот обвинител одговараше 
и за можноста да се „допишуваат“ 
телефонски броеви за прислушу
вање, онака како што наведува во 

признанието и осудениот по
ранешен вработен во УБК. Таа 
кусо коментира: „Не, кој би по
верувал во тоа“.  По таа логика, 
па и кој би поверувал во СДСМ 

дека сите овие посакувани 
„реформи“, хиерархиски 

смени и преземени 
ингеренции би 

биле за спас на 
Заев, Верушев
ски и на прија
телите? █

Дека договорот за специјален јавен обвинител ќе се исполни, 
потврдија и од власта и од опозицијата. Тоа, пак, што си го 
замислува СДСМ, односно што го шири низ јавноста за тоа 
како ќе функционира, е дека со помош на новиот министер, 
„откако СДСМ ќе го преземе МВР“, ќе ги заземе ингеренциите 
на УБК за да му помогне на Специјалниот обвинител. Но, може 
ли тоа да е замка со која СДСМ сака да ги скрие доказите 
против обвинетите во случајот „Пуч“?

„ТЕХНИЧКИОТ МИНИСТЕР“ ЌЕ СИ ИНСТАЛИРА ПАРТИСКИ КАДАР

АКТУЕЛНО

Пишува |  
Наум Стоилковски

зоштоСДСМ
гибара
доказите
за„пуч“?
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ИЗБОРИ СЕ БЛИЖАТ

Гласањебезнадеж
Иако поради сите настани што се случија во изминативе десетина месеци 
требаше да биде поинаку, изборите закажани за април в година се едни 
од најизвесните во историјата на независна Македонија. Личат на тие во 
2008 година, кога СДСМ го доживеа најголемиот пораз, а резултатите се 
знаеја уште два месеца пред изборите

Пишува | Горан Момироски  

наредните четири години или сѐ 
до некоја нова политичка криза, 
која, како правило, ѝ се случува 
на земјата. 

Албанските партии ДУИ и ДПА 
не сакаат ни да помислат да 
коалицираат со СДСМ поради 
низата напади што ги доживеаја 
Ахмети и Тачи, што дополнител
но ја отежнува ситуацијата во 
таборот на СДСМ, кој дури, во 
најдобра ситуација, да освои и 
само неколку пратеници по
малку, не може да се надева на 
некаква трговија со ДУИ и со 
ДПА при формирање нова влада. 

Статистичарите и сериозни
те политички аналитичари ќе 
ви кажат дека резултатите од 
изборите не можат драматич
но да се променат на неколку 
месеци пред гласањето. Мож
ните промени се до максимум 
три проценти, вклучувајќи ги и 
маргините на грешка, но само 
ако во периодот пред нас се слу
чат тектонски нарушувања во 
економијата, безбедноста и во 
меѓуетничките односи. Според 
неофицијалните и, се разбира, 
непотврдени информации од 
таборот на СДСМ, анкетите на 
опозицијата калкулираат со 
рејтиннг меѓу 12 и 16 процен
ти за социјалдемократите и 
меѓу 19 и 23 за ВМРОДПМНЕ. 
Се разбира, понекогаш нере
алниот политички оптимизам 
овие бројки ги гледа така како 
што е најдобро за активистите, 
па така СДСМ во своите ана
лизи претежно се потпира на 
најдобрата варијанта за нив, 

при што се користи највисоки
от рејтинг кај себе, а најнискиот 
кај противникот. Но дури и оваа 
разлика од три проценти, која е 
само теоретска, не може да биде 
стигната за само шест месеци, 
колку што, објективно, имаат 
партиите до избори. Овен ако 
Заев и неговите сопартијци не 
најават некакви драматични 
промени поткрепени со про
екти, финансии и конкретни 
решенија за македонските про
блеми, впечаток е дека дури и 
разлика од еден процент е теш
ко да се стигне. 

Ако ВМРОДМПЕ размислува 
како СДСМ тогаш разликата е 
11 проценти, која и теоретски е 
недостижна во услови на остра 
поделба во јавноста за прашање
то која партија е најкорисна за 
Македонија. Слично е и со ма
тематички средниот резултат 
14 проценти за СДСМ, наспроти 
21 процент за ВМРОДПМНЕ. До
сегашните искуства, особено од 
последниве четири изборни ци
клуси, покажува дека промената 
на неколку месеци не е доволна 
за промена на власта. 

Бездруго, како и во секоја друга 
демократија, можни се изнена
дувања што ќе влијаат на граѓа
ните да се откажат од својата 
опција во интерес на друга, или, 
пак, да ги натера неопределе
ните да гласаат за опозиција
та, но со оглед на досегашната 
практика и за тоа постои мала 
веројатност. Со перфидните ма
нипулации со случајот „Мон
струм“ и со смртта на Никола 
Младенов во текот на објаву
вањето на „бомбите“, огромен 
дел од јавноста е убедена дека 
не може да му се верува на Заев 
кога зборува во идно време и за 
ситуации што, благо кажано, 
се сомнителни. Со манипула
цијата на социјалдемократите 
скриена меѓу редови, тие ја за
губија и можноста да влијаат и 
кај тие што ретко излегуваат 
на избори. Апстинентите ток
му поради ваквата игра „под 
појас“ не веруваат ниту во Заев, 
а од претходно решиле да не 
гласаат ниту за ВМРОДПМНЕ. 
Со тоа во игра остануваат веќе 
определените, кои најчесто ми
слат дека ВМРОДПМНЕ сигур

но победува или, пак, мислат 
дека СДСМ може да победи, но 
дека Заев, по сите негови јавни 
инциденти, не е кадарен да ја 
води државата.  

Всушност, најголемата грешка 
на СДСМ е што со своето пове
дение во последниве три месеци 
испрати порака дека изборите 
се веќе загубени. Додека Груев
ски шета и договара проекти 
во Ростуше, Лескоец, Росоман и 
во Свети Николе, СДСМ дозво
ли да го снема од јавноста. По 
интензивната кампања во екот 
на бомбите, СДСМ си дозволи 
единствените вести за него да 
бидат поврзани со снобовски 
летувања или со технички де
тали од планот за спроведу
вање на Договорот од Пржино. 
Едноставно, опозицијата загуби 
цели три месеци во кои може
ше барем да почне да го убедува 
народот дека се случува нешто. 
Во исто време, опозицијата го 
загуби својот најважен столб 
во обидот да прикаже дека има 
економска програма. Замину
вањето на професорот Ванчо 
Узунов во овој период е, може
би, најголемиот удар за кој не 
може да се обвинува Груевски, 
туку само системот врз основа 
на кој функционира најголемата 
опозициска партија. „Раскину
вањето“ со невладиниот сектор 
е уште една од спорните мерки 
на СДСМ со која сакаше да даде 
претстава дека се оттргнува од 
мрежата невладини организа
ции на фондацијата на Сорос, 
што е, можеби, логично, но само 
ако се работи за информираната 

Единствената дилема на овие 
избори што ќе се случат по 
околу 200 дена е колкава ќе 

биде разликата меѓу двете најго
леми партии, дали ВМРОДПМ
НЕ може да дојде до апсолутно 
мнозинство и што ќе се случува 
во опозицијата по новиот пораз. 

Објективно, можноста сегашна
та владејачка партија да добие 
62 пратеника е минимална, во 
зависност од изборниот модел 
(доколку воопшто биде проме
нет) ВМРОДПМНЕ може да до
бие меѓу 50 и 58 пратеници, што 
е доволно за стабилна влада во 

Ефектотнабомбите
Не е тешко да се претпостави дека СДСМ ќе се обиде до крај да ги користи последиците од објавените 
бомби и дека во текот на изборната кампања ќе користи нови или ќе ги повторува спорните моменти 
од веќе објавените прислушувани разговори. И не е спорно дека кај одредена категорија граѓани 
тие ќе имаат ефект, но факт е дека СДСМ не го искористи својот џокер каков што немал никој друг 
во историјата на политиката, барем на Балканот. Пропаста на планот за уривање на Груевски преку 
објавување илегално снимени разговори покажа дека не се доволно само црнила за противниците 
за да се дојде на власт, како што покажа дека понекогаш придобивките што ги добиваат граѓаните 
се повредни од најцрните кампањи на политичките противници. 

По повлекувањето на Црвенковски, СДСМ пропушти можност да се реформира и да влезе во нова 
фаза во која идеите и умот, а не богатството и моќта на лидерот треба да биде пресуден критериум 
за новото раководство. Од тој аспект, ако во периодот пред нас нема тектонски нарушувања на 
политичката сцена и овие редови се покажат како вистина, тогаш, можеби, е добро уште отсега 
опозицијата да се насочи кон постизборието, кога, конечно, треба да го најде вистинскиот пат место 
да се врти во лавиринтите на политиката. █

јавност. За најголемиот дел од 
помалку инфомираната јавност 
пораката беше дека СДСМ е во 
конфликт со невладините орга
низации, па дури и со помалите 
партии од коалицијата, која ја 
градеше со години. 

Старанцитенесефактор
Поддршката на странскиот 
фактор на која сметаат голем 
број од членовите на СДСМ е, 
исто така, под знак прашалник. 
Искуството со најавата дека 
антивладиниот протест во мај 
ќе биде лично поддржан од 
неколку странски амбасадори, 
покажа дека дипломатите нема
ат влијание кај најголем дел од 
јавноста. Во некои случаи дури 
прават и штета. Комбинациите 
од лоши дипломатски изјави 
(евроамбасадорот Орав за Сла
вомакедонци, американскиот 
амбасадор Бејли за Словени  
Македонци), непочитувањето 
на одлуката на меѓународниот 
суд во Хаг за името и глобални 
теории на заговор, кои најчесто 
ги објавуваат медиуми што со 
симпатии гледаат на Русија, се 
трите главни причини зошто 
за опозицијата е крајно опасно 
директно вклучување на стран
ските дипломати во домашна
та политичка пресметка. Кога 
дури и симпатизерите на СДСМ 
не можат да разберат зошто ЕУ 
и НАТО го одобруваат ветото на 
Грција, не е тешко да се замисли 
како реагираат неопределените 
кога амбасадорите на земјите од 
ЕУ и од НАТО заземаат страна во 
„македонцките работи“. 

Најголемата 
грешка на 

СДСМ е што 
со своето 

поведение во 
последниве 
три месеци 

испрати пора-
ка дека избо-
рите се веќе 

загубени
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КОЛУМНА

Самитот ќе се случи во драмати
чен период за алијансата, во мо
менти кога евроатлантската без

бедност е загрозена од југ и од исток, 
рече генералниот секретар на НАТО, 
Столтенбер, во мај, при објавување на 
местото на следниот самит. Оттогаш 
работите не само што не се промене
ти, туку се уште повеќе усложнети. 

Русија, како главен ривал на НАТО во 
поделбата на влијанија на светско 
ниво, закрепна од првичниот удар 
на западните санкции, постигна не
колку договори со Кина и го засили 
своето влијание во централна Азија. 
Во исто време, Путин отворено ја по
кажа желбата да биде играч на Балка
нот преку предлозите за изградба на 
гасоводот „Турски тек“ и отворено се 
стави на страна на режимот на Асад 
во Сирија со што дополнително ја 
испровоцира алијансата. Претходно, 
Русија постигна договор со Кипар, кој 
не е членка на НАТО, но е дел од ЕУ, 
да користи морска база на само не
колку километри од базата на НАТО, 
со што значително ја подобри својата 
стратегиска позиција во Средоземно 
Море. Во исто време, покрај загубата 
на влијанието во огромни делови 
на Ирак, кои се под контрола на Ис

ламска држава, НАТО се соочува со 
проблеми и во Авганистан, каде што 
не успеа да наметне долгорочни са
моодржливи принципи на политичка 
култура и му се заканува судбината 
на руската армија, која се повлече 
пред талибанското движење. Во так
ви услови НАТО мора да преземе нови 
чекори со кои ќе го врати угледот во 
светски рамки. 

Според претставниците на Полска, 
еден од тие чекори би можел да 
биде проширување на алијансата 
со две нови членки, Македонија и 
Црна Гора. На оваа тема стана збор 
пред четири години, кога во Варшава 
американскиот претседател Обама 
се сретна со шефовите на држави и 
на влади на десетина земји од цен
трална и од јужна Европа, но и на сос
танокот на министерот за одбрана 
Зоран Јолевски со полскиот вицепре
миер и министер за одбрана Томаш 
Симонијак. „Полска има морална 
обврска да го поддржи приемот на 
Македонија и на Црна Гора во НАТО, 
со што ќе се стабилизира состојбата 
во Југоисточна Европа“, изјавил по 
средбата Симонијак за полските ме
диуми. Се разбира, освен можноста за 
оваа своја изјава полскиот министер 

да се консултирал со врвот на НАТО 
во Брисел, постои можност таа да е 
дел од вообичаениот дипломатски 
протокол, без сериозна заднина. 

Сепак, Полска како најголемата и 
највлијателна земја од таканарече
ната „Нова Европа“ има капацитет, 
особено како домаќин на самитот на 
НАТО в година, барем да го постави 
на маса прашањето за прием на Маке
донија во алијансата. Се разбира, тоа 
не може да биде доволно, но може да 
биде дел од критичната маса со која 
Македонија и нејзините вистински 
пријатели, можат да лобираат на 
оваа тема. Специфичната ранлива 
позиција на Грција по последниот 
пакет за помош од меѓународните 
кредитори, од кој најголем дел се 
членки на НАТО и на ЕУ, делумно 
создава предуслови за почеток на 
една ваква дебата на меѓународно 
ниво. Во тој контекст не може да се 
очекува дека Грција а приори би се 
повлекла лесно од своите црвени 
линии, но доколку на билатерално 
ниво Македонија и Грција направат 
значителен напредок по предложе
ните и прифатени мерки за градење 
доверба, би можело да се дојде до 
позиција што значи надеж. █

НОВ САМИТ НА НАТО, НОВА ШАНСА

Поддршката од 
Полска е само 
добар почеток
Следниот самит на северноатлантската алијанса е 
закажан за 8 и за 9 јули в година во главниот град на 
Република Полска, Варшава. Со секоја најава за самит 
на НАТО и кај нас се отвораат дебатите за тоа колку е 
реално да се надеваме на добивање на поканата, која 
во 2008 година беше напишана во Букурешт, но никогаш 
не беше испратена до Македонија поради познатите 
грчки ставови за името. Тоа што повторно буди надеж 
дека, конечно, би можеле да станеме формален дел од 
алијансата, за разлика од претходните неколку самити, 
е крајно поларизирана атмосфера на глобален план 
и, делумно, принципиелниот и пријателски однос, кој 
Македонија го има со организаторот Република Полска



ЕКОНОМИJА

Тутунот, лебот и белите печива, виното, зеленчукот, јагнешкото 
и овчото месо, но и колбасите се меѓу првите 10 земјоделски 
производи што лани сме ги извезле од земјава. Тутунот останува 
култура број еден, и по количина и по вредност, која заминала преку 
граница. Втори на листата се виното и на точење и пакуваното вино, 
па следува јагнешкото месо. Меѓутоа, најголем девизен прилив, 
сепак, се остварува од извозот на овошјето и на зеленчукот
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Кој пробал 
од нашето 
овошје и 
зеленчук, 

повторно го 
бара бидејќи 
знае дека е 
со извонре-

ден квалитет. 
Потенцијалот 

на маке-
донското 

земјоделство 
е голем, само 
треба да се 
искористи Земјоделството последниве 

години го доживува својот 
процут. Годинава лошите 

временски услови лошо влија
ат врз приносите, во поглед 
на квалитет и на количини, 
но, во целост, земјоделството 
со крупни чекори оди напред. 
Владината помош во облик на 
субвенции на земјоделците им 
отвори можност да го планираат 
и зголемат производството, што 
влијае позитивно врз вкупната 
економија, со оглед на тоа дека 
расте девизниот прилив. Пода
тоците покажуваат дека за една 
година извозот на храна порас
нал за дури 42 милиони долари. 

СУБВЕНЦИИТЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ГИ ДАВААТ ПОСАКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Растеизвозотнахрана

Тутунот, лебот и белите печива, 
виното, зеленчукот, јагнешкото 
и овчото месо, но и колбасите се 
меѓу првите 10 земјоделски про
изводи што лани сме ги извез
ле од земјава. Тутунот останува 
култура број еден, и по количи
на и по вредност, која заминала 
преку граница. Нема официјал
ни податоци за извезената коли
чина, но судејќи според откупот, 
надвор од границите заминале 
повеќе од 30.000 тони. Втори на 
листата се виното на точење и 
пакуваното вино, па следува јаг
нешкото месо. Меѓутоа најголем 
девизен прилив, сепак, се оства
рува од извозот на овошјето и на 

зеленчукот. Според податоците 
од Народната банка, лани изво
зот на храна бил во вредност 
од 388,2 милиони долари и е на 
рекордно ниво во последните 
десет години. Споредено со 2004 
година, кога вкупниот извоз на 
прехранбени производи изнесу
вал 125,6 милиони долари, сега 
девизниот прилив од извоз на 
храна е трипати поголем. Само 
за една година извозот на хра
на од 2013 до 2014 година по
раснал за 42 милиона долари. 
Преку граница, покрај тутунот, 
заминале 2.804 тони овчо месо, 
вредно 18,1 милиони долари, 
70.212 тони зелка за 18 мили
они долари, 68.687 тони јаболка 
вредни 17,1 милиони долари, 
како и 29.366 тони домати за 
16 милиони долари. Рекордни
от извоз според надлежните 
се должи на зголемувањето на 
производството како резултат 
на ефективната политика на 
поддршка од страна на Влада
та, но и од добрите цени што се 
постигнати лани кај повеќето 
земјоделски производи.

█ Земјоделството ги дочека 
своите пет минути. Ситуа-
цијата сѐ уште не е идеална, 
има уште многу проблеми што 
треба да се решат, но, во осно-
ва, државната помош за оваа 
област придонесе за зголему-
вање на производството, но и 
за подобрување на неговиот 
квалитет. Се применуваат по-
современи агротехнички мер-
ки на постојните површини, се 
одгледуваат нови култури, кои 
вкупно значат дека земјодел-
ството има светла иднина – ве
лат од земјоделските здруженија 
во земјава. 

Според нив нашето поднебје 
дава одличен квалитет на храна, 
што, секако, треба да биде пред
ност на надворешните пазари.

█Кој пробал од нашето ово-
шје и зеленчук, повторно го 
бара бидејќи знае дека е со 
извонреден квалитет. По-
тенцијалот на македонското 
земјоделство е голем, само 
треба да се искористи  дода
ваат земјоделците. 

За една година вкупниот извоз 
на храна пораснал за 47,2 про
центи во споредба со јануари 
лани, објави Државниот завод за 
статистика. Вредноста на отку
пените земјоделски производи 
од индивидуалните земјоделски 
производители е зголемена за 
54,4 проценти, а продажбата 
од сопствено производство на 
претпријатијата за 12,7 про
центи. Статистиката бележи 
зголемување на вредноста на 
откупените и на продадените 
земјоделски производи кај ин
дустриските растенија, алко
холните пијалаци, добитокот, 
живината и јајцата, млекото и 
млечните производи и рибата, 
а намалување кај житото, зелен
чукот, фуражните растенија и 
грозјето. Најзначајни партнери 
на Македонија и на извозната 
страна се земјите од ЦЕФТА  Ср
бија, Kосово, Хрватска и Босна и 
Херцеговина, каде што се изве
зуваат 52 отсто од македонските 
производи, а потоа е ЕУ со 41 
процент. Со истиот процент ЕУ 
учествува и во увозот, а 39,6 про
центи се увезуваат од земјите на 

ЦЕФТА, по што следува Бразил со 
7,9 проценти од вкупниот увоз, 
пред сѐ, во делот на месо. 

Освен што расте извозот, се пра
ват напори да се намали и увозот 
на храна, а тоа најдобро го илу
стрира проектот за развивање 
на бројлерското производство, 
со оглед на тоа дека за увоз на 
пилешко секоја година се од
леваат по 50 милиони долари. 
За развој на живинарството во 
Македонија в година од Буџетот 
ќе се одвојат околу три милиони 
евра за да се изгради фабрика за 
производство на јајца во прав и 
конзервирани јајца, а доколку 
биде неопходно ќе се гради и 
кланица. Според министерот за 
земјоделство, шумарство и во
достопанство Михаил Цветков, 
главна цел е во наредните пет 
години да се намали увозот на 
пилешко месо во Македонија и 
да се зголеми домашното произ
водството на живинско месо од 
сегашните 500 тони, кое покрива 
само пет проценти од домашни
те потреби на пазарот.

█ Увозот на месо од живина нѐ 
чини околу 50 милиони евра 
годишно и е најголемата пое-
динечна стапка во увозот на 
земјоделско-прехранбените 
производи. Со порастот на 
производството на пилешко 
месо се предвидува постепено 
намалување на увозот, а опти-
малните очекувања се произ-
водството да се зголеми и да 
покрива  30 отсто од потребите 
на пазарот во наредните пет 
години  рече Цветков. █
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По сеидбата, температурата 
треба да се одржува од 23 
до 25 Целзиусови степени, 

а ноќната температура треба да 
се движи од 16 до 18 степени. За 
нормален развој потребно е тем
пературата на почвата да биде 
од 20 до 22 степена. Модриот 
патлиџан се произведува исклу
чително со расад. Начинот на 
производство на расадот е мно
гу сличен со производството на 
расад од пиперка, а се расадува 
кога добро ќе се формираат ко
тиледоните или првите листови.

Садењето на расадот на пос то
јано место се прави кога ќе по
минат 5060 дена и се сади на 
растојание од 60 до 70 санти
метри на 40 до 50 сантиметри, 
што зависи од бујноста и од 
сортата на модриот патлиџан. 
Многу тешко се вкоренува и за
тоа првото окопување е по 20
30 дена. Во текот на вегетација
та се окопува два до три пати. 
До приодот на формирање на 
плодовите почесто се навод
нува, а во фаза на растење и 
на зреење на плодот наводну

вањето мора да биде на секои 
пет до седум дена со поголемо 
количество вода.

Модриот патлиџан во Македо
нија се одгледува на мали повр
шини за потребите на прера
ботувачката индустрија и на 
домаќинствата. Потекнува од 
Индија, се одгледува во цел свет 
на површина од околу два ми
лиона хектари, додека најголем 
производител на модар пат
лиџан е Кина, но се одгледува 
и во Индија, Египет, Турција, Њу 
Џерси (САД), а се смета дека во 
Европа го донеле Арапите меѓу 
6 и 7 век.

Плодот по форма може да би
де топчест, јајцевиден или 
како круша, а тежината му е 
од половина килограм до еден 
килограм. Модриот патлиџан 
е нискокалоричен, односно 
содржи 30 калории, минерали
те калциум, натриум и калиум, 
вода 92,7 отсто, протеини 1,1 
отсто, јаглехидрати 5,7 отсто, 
мали количества витамин Ц, 
витамин Б, траги од сапонин 
и други алкалоиди.

Модриот патлиџан изобилу
ва со антиоксидансите анто
цијан, насунинон и флавонин. 
Во кулинарството најмногу се 
цени неговиот карактеристи

чен вкус и со него може да се 
приготват многубројни карак
теристични јадења.

Плодот се бере во технолошка 
зрелост, кога по боја е виоле
тов, со сјајна лушпа и е многу 
цврст. Старите плодови, кои се 
меки, овенати и со темна боја, 
не се за употреба бидејќи содр
жат големо количество од ал
калоидот соланин, кој предиз
викува проблеми со варењето 
на храната, а со варењето на 
патлиџанот на повисока тем
пература, количеството на 
соланинот се намалува дури 
за 50 отсто. Модриот патлиџан 
дејствува антиалергиски, се 
консумира против воспаленија 
и содржи антиканцерогени ма
терии, а антиоксидансите, пак, 
ги чуваат клетките од оштету
вање и пропаѓање.

Бербата на модриот патлиџан, 
без оглед на местото на про
изводство, почнува за 60 до 
70 дена. Приносот се движи 
од 50 до 80 т/ха што зависи 
од сортата и од должината на 
вегетацијата и на развивањето 
и зреењето на плодот. Плодо
вите се чуваат на собна темпе
ратура од пет до седум дена, а 
на температура до пет Целзи
усови степени издржуваат и 
неколку недели. █
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Пишува | Александрија Стевковска  

OДГЛЕДУВАЊЕ МОДАР ПАТЛИЏАН

Плодовисо
карактеристичен
вкусисомногу
витамини

| ЗЕМJОДЕЛСТВОМАЛИ БИЗНИС СОВЕТИ 

Модриот патлиџан се одгледува како едногодишна 
култура со добро развиен коренов систем и со 
изразен централен корен. Стеблото е разгрането и 
достигнува висина до 1,5 метар. Листовите се крупни, 
додека цветовите се виолетови. Од прецветувањето 
до оплодувањето на плодот поминуваат околу 20 
дена, а од никнувањето до почетокот на првата берба 
поминуваат од 120 до 130 дена. Во зависност од 
сортата, плодот може да биде со виолетова боја до 
нијанси на црна, бела, жолта и зелена



кон ме ди ум, не што што 
оста на пра кти ка на пар ти
ја та од „Па вел Ша тев“.  

За ми на то то на овој по ли
ти чар све до чат мно гу број
ни те на пи си во ме ди у ми те. 
„Днев ник“ пи шу ва де ка бил 
пре тсе да тел на вто ро сте пе
на та ко ми си ја за јав ни на ба
вки во Вла да та во вре ме на 
СДСМ. Буч ков ски ток му не
го го пред ла га и за пре тсе
да тел на ДИК. Нај ве ро јат но, 
за да му воз вра ти на ус лу
га та, Ши ле гов ста ну ва ад во
кат на Буч ков ски во  спо рот 
за кле ве та про тив Сил ва на 
Бо не ва од ВМРОДПМНЕ, за 
бу гар ски па сош. Ши ле гов 
го за гу би слу ча јот, а су дот 
утвр ди де ка Буч ков ски е ви
но вен и тој бе ше осу ден со 
пра во сил на пре су да.

Но ви от порт па рол на СДСМ 
во сво е то ра бот но пор тфо
лио ја има и функ ци ја та во 
Управ ни от од бор на Ко му
нал на хи ги е на во вре ме то 
на Ри сто Пе нов. Ток му тој 
пер и од во 2002 го ди на, 
со јав ни те прет при ја ти ја 

НИ КО ЛА  
ГРУ ЕВ СКИ

СЛО БО ДАН  
БО ГО ЕВ СКИ

Зо што во без мал ку це ла 
Евро па ма те ма ти ка та е за
дол жи тел на на ма тур ски от 
ис пит, а во Ма кедoни ја не 
смее да би де? Зо што ни ка
де опо зи ци ја та ова не го ко

ри сти ка ко ала тка за по ли тич ка би тка? Зо што не што што 
е нор мал но во дру ги те др жа ви, кај нас не е нор мал но? 
Зо што не кој мис ли де ка вла да та са ка со тоа да им на пра
ви ло шо на ма ту ран ти те, и зо што би им пра ве ла ло шо?

А зо што цел свет е по до бар од нас... и зо што се ка де 
е по у ба во од до ма?! Па ду ри и та му ка де што се по-
ла га ма те ма ти ка за ма ту ра... По лес но е да плу ка ме 
откол ку да на пра ви ме... Тоа е и не чи ја веч на про-
гра ма за ра бо та – Плу кај за глас по ве ќе

Јас ги до го во рив пр ви те 
кон та кти око лу „здел ка
та“, а ини ци ја тор бе ше Ди
ми трис Кон до ми нас. Це
ла та здел ка оде ше  ка ко 
до го во ри за кон сул тант

ски ус лу ги со ки пар ски ком па нии, кои се сопс тве ност 
на Кон до ми нас.

По ра неш ни от шеф на тај на та по ли ци ја во сво е то 
све до че ње пред су дот во Њу јорк, во вр ска со слу-
ча јот „Ма ѓар те ле ком“ приз на де ка бил со у чес ник 
во по тку пу ва ње на пре ми ер! А да ли Бо го ев ски ќе 
би де кри вич но го нет за приз на ни е то де ка по сре-
ду вал во ко руп ци ја?! 

Рекоа, не порекоа Рекоа, не порекоа
ТА ЊА  
КА РА КА МИ ШЕ ВА 
ЈО ВА НОВ СКА

Де нот на не за вис но ста на 
Ма ке до ни ја го прос ла ву
вам со Ти то. Спе ци јал но 
на овој ден дој дов да му 
од да дам по чит (За Де нот 
на не за вис но ста на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја)

Да не ги по ме ша да ту ми те, лич но сти те и прос ла ви те?! 
Да ја по тсе ти ме Ме ри де ка тоа бе ше ден на Не за вис-
но ста на Ма ке до ни ја – 24 го ди ни др жав ност.

МЕ РИ  
НИ КО ЛО ВА

Ба та ле те ја фор ма та, фо ку
си рај те се на со др жи на та 
  овој став е пар ти ски став 
на СДСМ од са ми от по че
ток ко га за поч на об ја ву ва ње то на т.н. „бом би“ на За ев. 
Чуд но е што ток му прав ни ци те во СДСМ го има ат фор
му ли ра но овој не бу ло зен став. Зар на ви сти на не зна ат 
де ка за ко ни то ста има фор мал на и ма те ри јал на стра на, 
и де ка ако е по вре ден фор мал ни от ас пект на за ко ни то
ста, по вре ден е и ма те ри јал ни от ас пект на за ко ни то ста. 

Уни вер зи тет ска та про фе сор ка до бро знае де ка прав-
ни ци те од СДСМ зна ат де ка за ко ни то ста има фор мал-
на и прав на стра на. Оние кои се за до вол ни од тоа 
кол ку се пла те ни да на па ѓа ат, во оп што не ма ат ма ка 
да се пра ват де ка не им се поз на ти тие две стра ни 
на за ко ни тост. Но има и та кви кои се пак зна ат де ка 
нив но то име го ста ва ат во во да, па приз наа де ка су дот 
има пра во. Се пак, мо ра ше на крај да  ка жат не што во 
од бра на на сво и те, па до да доа по не ко ја ре че ни ца од 
ти пот, ова да се из ва ди, она да оста не...

ЗО РАН  
ЗА ЕВ

Слободно зборувајте и 
ширете ја вистината за 
Ма  кедонија.  Збо ру вај ќи 
за ви сти на та са мо ќе си 
ја со  чу ва ме и уна пре ди ме 

на ша та та тко ви на, Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја! 

А ка ко гос по ди не За ев?! Со плу ка ње врз сопс тве на та 
по ли ци ја и врз сопс тве на та ар ми ја кои се оби ду ва ат 
да го за чу ва ат те ри то ри јал ни от ин те гри тет на зем-
ја ва?! Со на мер но про во ци ра ње на по ли ци ја та и со 
пра ве ње дра ми за сопс тве ни те без бед нос ни си ли 
пред ме ѓу на род на та јав ност да се прет ста ват ка ко 
кр во лоч ни жи вот ни?! Не га тив на та кам па ња, за жал 
оста на и ваш бе лег... а до де ка не ја про ме ни те таа 
кам па ња, не мо же те да про ме ни те ни што.

Ако го срет нам Љуп чо 
Зла тев, Дра ган Пав ло виќ 
Ла тас и оста на ти те Си те
ло ви „прав до љуп ци“, ќе ги 
пре кр шам од ќо тек со не
кол ку де се ти ци ша ма ри од кои мај чи ца Ру си ја не ма да 
ги пре поз нае! Про бај те ме да ли бле фи рам, ѓу ту ру ми!”

Ви стин ска та сло бо да и де мо кра ти ја за ко ја го во ри 
нив ни от ли дер е пре то че на низ из ја ви те и од не су-
ва ња та на чле но ви те и функ ци о не ри те на СДСМ. Па 
та ка, ни ту порт па ро лот на СДСМ во Ка ва дар ци не се 
изд вои од до бро обу че на та ар ми ја на За ев -  за ка ни, 
по вик за на силс тво, го вор на омра за. 

НЕ НАД  
ЈО ВА НО ВИЌ

 |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |   |   ЛИЧНОСТ НА НЕДЕЛАТА  |  

РEKOA И:

█ Ствар но?! Ши ле гов, порт па ро лот на СДСМ, не ма по па
мет на ра бо та? Ба нал но е што на де не шен ден, ме сто да 
го че сти та праз ни кот, се ре шил да об ја ви мон ти ра на 
сли ка. Па и тие што по ве ру ва вте во мон та жа ва... За 
грев.  За тоа не ве би ва. (ко рис ник на „Фејс бук“)

█  Абе чо век, пр во тре ба ше да по че каш да дој де 19.15 за 
да го об ја виш. По тоа тре ба ше да ви диш де ка уред ник во 
деск бе ше Ла тас. И тре то тре ба ше да го ха ки ра те Maкс 
ТВ, за тоа што лу ѓе то што го ви доа ова вра ти ја во 19.15 
и ви доа де ка пак ла же те.  (ко рис ник на „Фејс бук“)

РЕ ЧЕ И:
█ Би деј ќи гле дам де ка „си те лов ци“ се на па ли ја на вче

раш на та фо то мон та жа на фо то гра фи ја од Днев ни кот, 
са мо ед на ра бо та за да не шта та би дат по јас ни:

  Се га зна е те ка кво е чув ство то на лу ѓе то ко га, еве ве ќе 
де сет та го ди на вр ши те по сто ја на фо то мон та жа на на
ше то се којд не вие и на на ши от жи вот и ре ал ност.

  Раз мис ле те до бро ка де ја до не со вте оваа зем ја.
  Бо ли? 

во гра дот из би ја не кол ку 
скан да ли.Ши ле гов го бра
не ше и Ми о драг Сте ва но
виќ во суд ски от слу чај „Ба
чи ло“.  Во афе ра та „Фи ком“ 
тој бе ше ад во кат на Вес на 
Ни ко лиќ, газ да ри ца та на 
об је ктот со кој се слу чи 
еден од нај го ле ми те скан
да ли, од кој го лем број лу ѓе 
оста наа оште те ни.

Струч ња ци те не кол ку па ти 
има ат ре а ги ра но за не го
ва та ра бо та. Про фе со рот 
Ту пан чев ски остро реп ли
ци ра ше за вре ме то ко га Ши
ле гов бе ше пре тсе да тел на 
вто ро сте пе на та ко ми си ја во 
афе ра та со па со ши, ко га тој 
го бра не ше пра во то на про
ви зи ја од 1,7 ми ли он евра 
со образ ло же ние де ка тоа 
е од нос ме ѓу по ну ду ва чот 
и кон сул тан тот, од нос но би
ле тро шо ци за изра бо тка 
на про ект на до ку мен та ци ја.

И се га на ва ква та би о гра фи
ја се до да ва и не го ва та ма ни
пу ла ци ја со ко ја се оби де да 
по стиг не по ен та... По стиг
на?! █ (Р.Р.)

Ро де н: 
12 ју ни 1969 го ди на, Скоп је

Про фе си ја: 
ад во кат

За ни ма ње: 
порт па рол

Да пре тен ди раш за вла
де јач ка уло га и при тоа 
да се слу жиш со ма ни

пу ла ции. Уште не си сед нал 
во фо тел ја, а ве ќе са каш да се 
по ка жеш ка ко вешт во ма ни
пу ли ра ње... Ете и тоа се слу
чи. Пар ти ски от порт па рол, 
прав ни кот Пе тре Ши ле гов, 
ус пеа со ед на фо то мон та жа 
да збу ни мно гу ми на. Тој  об
ја ви фо то гра фи ја на ко ја се 
гле да ка дар од ве сти на ТВ 
„Си тел“. Пре зен тер на ве сти
те е Сла ви ца Ар со ва, а ве ста 
е де ка по зас лу га на пре ми
е рот Ни ко ла Гру ев ски Гугл 
ја че сти та не за вис но ста на 
Ма ке до ни ја. При тоа Пе тре 
не за бо ра ви да ја ома ло ва жи 
но ви нар ка та об ви ну вај ќи ја 
де ка зе ла џо инт пред са ми те 
ве сти. При тоа, за да ја оцр
ни уште по ве ќе, го вме ша и 
неј зи ни от со пруг, исто та ка, 
но ви нар во „Си тел“. И до де ка 
си те пар ти ски вој ни чи ња ја 
„шу ти раа“ , таа тој ден во оп
што не ни би ла на ве сти, ни ту, 
пак, на ра бо та ... Бра во Пе тре, 
ка ква ма ни пу ла ци ја. 

Неј се, не ка му слу жи на че ста 
на Пе тре !

Но, ко га ќе се нав ле зе под
ла бо ко во по те гот на Пе тре, 
ка ко тие што нав ле гоа под
ла бо ко во не го ва та фо то гра
фи ја и сфа ти ја де ка се ра бо ти 
за фо то мон та жа, ко ја тој ја 
по сти рал уште пред днев ни
кот на „Си тел“, би се пра ша ле 
да ли пар ти ја што се слу жи со 
ма ни пу ла ци ја ја зас лу жу ва 
до вер ба та на гра ѓа ни те. Пе
тре се по фа ли де ка са кал да 
му по ка же на ко ле кти вот од 
„Си тел“ ка ко е ко га се ма ни
пу ли ра. Но не изг ле да нор
мал но пар ти ја што са ка да 
би де на власт отво ре но да 
под др жу ва ма ни пу ла ци ја за 
да по стиг не по ен та. 

Да ли Пе тре и не го ви от 
СДСМ со ова нај а ву ва де ка 
со ма ни пу ла ции ќе се слу жи 
и во кам па ња, па и за вре ме 
на из бо ри те?! 

А кој е Пе тре Ши ле гов? Тој 
е чо ве кот што на сво ја та пр
ва прескон фе рен ци ја ка ко 
порт па рол на СДСМ се дрз на 
да ја за поч не сво ја та ра бо та 
со ата ка кон ме ди у ми те, од 
са ми от старт на из вр шу ва ње 
на функ ци ја та се за ка ну ва со 
туж би. Ад во кат... На што дру
го да мис ли ако не на туж би. 
Мо же би смис лил и ка ко би 
би ло евен ту ал но не кој да го 
ту жи не го за ма ни пу ла ци ја 
и за лич на на вре да...

И Пе тре ја поч на порт па
рол ска та ка ри е ра со на пад 

Пе тре Ши ле гов

МАНИПУЛАНТОТ,КОЈОБВИНУВАЗАМАНИПУЛАЦИЈА
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Н о ви на рот Мајкл Смер
ко ниш од „СиЕнЕн“ ја 
за вр ши сво ја та не дел на 

еми си ја со дел од кла си фи ку
ва ни те 28 стра ни ци, кои до
ку мен ти ра ат ин ди ка ции за 
фи нан си ска под др шка од ед на 
стран ска вла да за те ро ри сти те 
што ги из вр ши ле на па ди те од 
11 сеп тем ври. Тој за вр ши со 
ди рект на мол ба: „Гос по ди не 
пре тсе да те ле, ве мо ли ме об ја
ве те ги тие 28 стра ни ци пред 
да се од бе ле жи уште ед на го
диш ни на од на па ди те“.

Во пе то кот, Оба ма бе ше до
ма ќин на сред ба та со кра лот 
на Са у ди ска Ара би ја, Сал ман, 
во Бе ла та ку ќа. Смер ко ниш 
го наг ла си фа ктот де ка го
сто примс тво то на пре тсе да
те лот дој де ед на не де ла пред 
14го диш ни на та од на па ди те 
од 11 сеп тем ври, кои, спо ред 
по ра неш ни от се на то рот Боб 
Гре ам, ба рем де лум но, беа 
овоз мо же ни од фи нан си ска та 
и дру га по мош од кралс тво то 
за кид на пе ри те на ави о ни те.

Смер ко ниш, исто та ка, истак
на де ка на ци ја та обе ле жу ва и 
дру га го диш ни на: По ми на ед
на го ди на или по ве ќе отка ко 
аме ри кан ска та раз уз на вач ка 
за ед ни ца бе ше за дол же на да го 
разг ле да дек ла си фи ку ва ње то 
на овие 28 стра ни ци. 

- Со дру ги збо ро ви, разг ле-
ду ва ње то од зе де не по ве ќе 
од 10 де на за се ко ја стра ни-
ца без ре ше ние и тоа е не-
опрaвда но  ве ли Смер ко ниш.

Во не го ва та ра ди о е ми си ја во 
пе то кот, Смер ко ниш раз го ва
ра ше со се на то рот Ранд Пол, 
по ра неш ни от се на тор Гре ам и 
ди ре кто рот на „28 Пеј џис.орг“ 
Бра јан Мекг лин чи за кам па
ња та да се обе ло де нат стра
ни ци те.

- Мис лам де ка е не со бор лив 
до ка зот за тоа де ка ба рем не-
кои од кид на пе ри те до би ле 
фи нан си ска и дру га под др-
шка од стра на на аген ти те 
на Са у ди ска Ара би ја. Се сом-
не вам де ка ко га ќе се об ја ват 
ма те ри ја ли те, ќе се доз нае 
де ка по стои мре жа на под др-
шка за де вет на е сет те кид на-
пе ри, ко ја ѝ овоз мо жи ла на 
оваа гру па на лу ѓе, во ко ја 
по ве ќе то од нив не збо ру ва ат 
анг ли ски ја зик, ни ко гаш не 
би ле во САД и има ат мно гу 
ма ло обра зо ва ние, да го из-
вр шат на па дот од 11 сеп тем-
ври  вели Гре ам.

Пол, кој во ју ни прет ста ви 
пред логза кон пред Се на тот, 
ка де што се ба ра од пре тсе да
те лот да ги обе ло де ни ма те
ри ја ли те, ре че де ка во тие 28 
стра ни ци по сто јат ра бо ти што 
си те тре ба да ги про чи та ат и 
са ми да си до не сат зак лу чок.

- Искре но, мис лам де ка Са у-
ди ска Ара би ја е дел од проб-
ле мот во од нос на ИСИС, со 
не се ле ктив но пу шта ње 
оруж је во гра ѓан ска та вој на 
во Си ри ја... ка ко и Ка тар ци те 
– ре че Пол го во реј ќи по ши ро ко 

за те ков но то зло на 
те ро риз мот на Бли
ски от Исток.

Ста во ви те на Пол го 
за си лу ва ат прет
 ход но то твр де ње на 
Гре ам де ка кон ти
ну и ра на та тај ност 
на овие 28 стра ни
ци, што не доз во лу
ва да се ста ви под 
лу па фи нан си ра ње 
ис лам ски от ек стре

ми зам од стра на на Са у ди ска 
Ара би ја, при до не су ва за по де
мот на ИСИС.

- Ед на од ра бо ти те што се 
нај мал ку поз на ти за ова пра-
ша ње е кол ку ми на од на ши-
те из бра ни прет став ни ци ги 
про чи та ле тие 28 стра ни ци. 
Сме та ме де ка нај ве ро јат но са
мо де се ти на од 535 се на то ри 
и прет став ни ци, всуш ност, се 
по тру ди ле да од во јат 30 ми-
ну ти да ги про чи та ат  ре че 
Мекг лин чи.

ВмешаностанаСау
дијцитевонападите
од11септември
По на па ди те од 11 сеп тем ври, 
на јав но ста ѝ бе ше ка жа но де ка 
Ал Ка е да дејс тву ва ла са ма, без 
др жав ни спон зо ри.

Ме ѓу тоа, Бе ла та ку ќа ни ко гаш 
не об ја ви еден дел од истраж

ни от из ве штај на Кон гре сот за 
на па ди те од 11 сеп тем ври во 
кој пи шу ва за спе ци фич ни из
во ри на над во реш на под др шка 
за де вет на е сет те кид на пе ри, 
од кои 15 беа др жав ја ни на Са
у ди ска Ара би ја.

Де лот од из ве шта јот се чу ва во 
тај ност и денде нес.

Пре тсе да те лот Буш не об јас
ни во цен зу ри ра ше це ли 28 
стра ни ци од из ве шта јот од 800 
стра ни ци. Тек стот од спор ни от 
дел од из ве шта јот не е са мо 
за тем нет на не кои ме ста ту ку 
стра ни ци те се це лос но праз ни, 
са мо со ис пре ки на ти ли нии, 
ка де што не ко гаш се на о ѓа ле 
око лу 7.200 збо ра.

Кон грес ме ни те Вол тер Џонс и 
Сти вен Линч, кои го има ат про
чи та но цен зу ри ра ни от дел, ве
лат де ка се ап со лут но шо ки ра
ни од сте пе нот на вме ша ност 
на ед на стран ска др жа ва во 
на па ди те. Име то на др жа ва та 
не го откри ва ат за да не го пре
кр шат фе де рал ни от за кон, но 
за тоа му пред ло жи ле на Кон
гре сот да усвои ре зо лу ци ја во 
ко ја се ба ра од пре тсе да те лот 
Оба ма да го обе ло де ни це ли от 
из ве штај од 2002 го ди на.

Не кои ин фор ма ции од кла си фи
ку ва ни от ве ќе про те коа во јав
но ста, Из бри ша ни те стра ни ци 
со ин фор ма ции што се зас но ва
ат на до ку мен ти обез бе де ни од 
ЦИА и од ФБИ и по ка жу ва ат кон 
Са у ди ска Ара би ја, ко ја се  сме та 
за со јуз ник на САД.

Са у диј ци те ја не ги ра ат вме
ша но ста во на па ди те од 11 
сеп тем ври, но, на вод но, ЦИА 
во ед на бе ле шка про наш
ла не со бор ли ви до ка зи де ка 
прет став ни ци од Вла да та на 
Са у ди ска Ара би ја, ме ѓу кои и 
ви со ки дип ло ма ти и аген ти од 
раз уз на вач ки те служ би, им по
ма га ле на кид на пе ри те и фи
нан си ски и ло ги стич ки. Спо ред 

Ед на од ра бо ти те што се 
нај мал ку поз на ти за ова 
пра ша ње е кол ку ми на од 
на ши те из бра ни прет став
ни ци ги про чи та ле спор ни
те 28 стра ни ци. Сме та ме 
де ка, нај ве ро јат но, са мо 
де се ти на од 535 се на то ри 
и прет став ни ци, всуш ност, 
се по тру ди ле да од во јат 30 
ми ну ти за да ги про чи та ат 
- ве ли ди ре кто рот на 
„28 Пеј џис.орг“ Мекг лин чи

Штокријатспорните28странициодизвештајотза
|  14 ГО ДИ НИ ОД ТЕ РО РИ СТИЧ КИ ОТ НА ПАД ВО САД

Бе ла та ку ќа 
ни ко гаш 
не об ја ви 

еден дел од 
истраж ни от 
из ве штај на 

Кон гре сот за 
на па ди те од 
11 сеп тем ври 
во кој пи шу ва 
за спе ци фич-
ни из во ри на 
над во реш на 
под др шка за 

де вет на е сет те 
кид на пе ри, 

од кои 15 беа 
др жав ја ни 

на Са у ди ска 
Ара би ја

СВЕТ
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„Ка ко Стру га не ма дру га“ е 
поз на та изре ка, ко ја вед наш 
ви па ѓа на ум ко га вле гу ва
те во гра дот на по е зи ја та, на 
Дрим, на Ми ла ди нов ци, на Ри
сто Кр ле, на Вла до Ма ле ски, 
автор на ма ке дон ска та хим на, 
на тес ни те улич ки, чар ши ја
та, ду ќа ни те со ќе пе но ци, на 
единс тве на та ра но хри сти јан
ска ба зи ли ка...

Ако не зна е те ка де да ис пи
е те ка фе во Стру га, вед наш 
ќе ве упа тат око лу те че ни е то 
и из во ри те на Дрим, или во 
ка фу ли ња та по крај езе ро то 
и култ но то „Пли ва ли ште“, за 

кое стру жа ни со гор дост ве лат: 
„И да знај те, од Гра ди ште до 
Ли ва ди ште нај у бо е на Пли-
ва ли ште“.

Исто ри ски те по да то ци ве лат 
де ка Ен ха лон бил ста ро ан тич ки 
град и прет ход ник на де неш на 
Стру га, а спо ред не кои ар хе о
ло шки на о ди, бил ос но ван од 
при пад ни ци те на ма ке дон ско то 
пле ме Де са ре ти. Ста ри от исто
ри чар По ли бие да ва по да то ци 
за бор би те ме ѓу Дол но ма ке
дон ци те и ма ке дон ско то пле ме 
Десaре ти во охрид ски от ре ги
он и твр ди де ка кра лот Фи лип 
Вто ри го за зел Ен ха лон во 334 
го ди на пред на ша та ера.

Во 148 го ди на пред на ша та ера 
гра дот пот пад нал под вла ста на 
Рим ја ни те, за кои се сме та де ка 
во бли зи на го из гра ди ле про чу
е ни от Кан дав ски пат, по доц на 
на ре чен, „Виа Ег на ци ја“ за да 
го по вр зат Рим, пре ку Драч и 
Со лун, со но во о сво е ни те те ри
то рии во Ма ла Ази ја.

Гра дот во из ми на ти ве ве ко ви на ма ке дон ска та  
кул тур на исто ри ја ѝ оста вил го ле ми деј ци и во ду хов-
на и во све тов на смис ла. Соз да ва чи те на ма ке дон ска 
хим на одам на не се ме ѓу жи ви те, а не по стои ни ту 
ку ќа та сре де стру шка та чар ши ја во ко ја таа за прв пат 
би ла из ве де на. Но, стру жа ни не го за бо ра ва ат овој 
исто ри ски чин. Тие се ко ја го ди на пред Но ва го ди на 
се се ќа ва ат на де ло то на хра бри те со гра ѓа ни

ВоСтругазапрвпатбила
отпеанамакедонскатахимна

ГРА ДОТ НА  ДРИМ И ДО МА ЌИН НА „СТРУ ШКИ ВЕ ЧЕ РИ НА ПО Е ЗИ ЈА ТА“ И НА „СТРУ ШКА МУ ЗИЧ КА ЕСЕН“

Пишува | Не ве на По пов ска

„И да знај те, 
од Гра ди ште 

до Ли ва ди ште 
нај у бо е на 

Пли ва ли ште“

тие до ку мен ти, Ам ба са да та на 
Са у ди ска Ара би ја во Ва шин
гтон и кон зу ла тот во Лос Ан
џе лес ди рект но им по ма га ле на 
те ро ри сти те, со што на па ди те 
не се са мо те ро ри стич ки акт, 
ту ку и акт на вој на.

До кол ку се по твр дат овие соз
на ни ја, ќе се до ка же де ка кид
на пе ри те би ле по вр за ни ба рем 
со не кол ку са у ди ски прет став
ни ци и аген ти, до де ка тие се 
под го тву ва ле за на па ди те во 
САД. Всуш ност, тие до би ва ле 
по мош од ви со ки прет став ни
ци на Са у ди ска Ара би ја од брег 
до брег:

Лос Ан џе лес: Дип ло ма тот од 
кон зу ла тот на Са у ди ска Ара
би ја Фа хад ал Ту ма и ри, на вод
но, ор га ни зи рал тим за пре чек 
на двај ца од са у ди ски те кид
на пе ри  Ка лид алМих дар и 
На ваф алХаз ми при нив но то 
при стиг ну ва ње на ае ро дро мот 
во Лос Ан џе лес во 2000 го ди на. 
Еден од ти мот за пре чек, са у
ди ски от раз уз на вач ки агент 
Омар ал Ба ју ми, из ле гол од 
кон зу ла тот во Лос Ан џе лес и 
се срет нал со кид на пе ри те во 
еден ло ка лен ре сто ран. (Ба ју
ми за ми нал од САД два ме се ца 
пред на па ди те, до де ка Ту ма и
ри бил де пор ти ран во Са у ди ска 
Ара би ја по на па ди те.)

Сан Ди е го: Ба ју ми и уште еден 
осом ни чен са у ди ски агент, Оса
ма Бас нан, раз ви ле опе ра тив на 
ба за во Сан Ди е го за кид на пе
ри те по на пу шта ње то на Лос 
Ан џе лес. Обез бе ди ле со би, те
ле фо ни и ор га ни зи ра ле при
ват ни сред би со про по вед ни
кот од Ал Ка е да, кој по доц на 
ќе ста не оз лог ла се ни от, Ан вар 
ал Ав ла ки, во џа ми ја та фи нан
си ра на од Са у ди ска Ара би ја, 
ко ја ја во дел тој. (Бас нан, исто 
та ка, из бе гал од САД пред на
па ди те.)

Ва шин гтон: То гаш ни от ам ба
са дор на Са у ди ска Ара би ја во 
САД, прин цот Бан дар и не го
ва та со пру га му ис пра ти ле чек 
во вкуп на вред ност од 130.000 
до ла ри на Бас нан до де ка тој 

се гри жел за кид на пе ри те. Иа
ко се мејс тво то Бан дар твр ди 
де ка па ри те би ле на ме не ти за 
ле ку ва ње то на, на вод но, бол
на та же на на Бас нан, па ри те, 
се пак, за вр ши ле во ра це те на 
кид на пе ри те.

Бан дар и не го ва та ам ба са да 
се по вр зу ва ат со уште ед на 
бан кар ска транс ак ци ја до Ал 
Ка е да, по ра ди што во 2004 го
ди на бан ка та Ригс во Ва шин
гтон ги отка жа ла ус лу ги те за 
Са у диј ци те.

След на та го ди на би ле откри е
ни уште не кол ку вра бо те ни во 
ам ба са да та што би ле по вр за
ни со те ро ри стич ки деј но сти, 
по ра ди што Ри јад го пов ле кол 
ам ба са до рот Бан дар.

Фолс Чрч, Вир џи ни ја: Во 
2001 го ди на, Ав ла ки и кид на
пе ри те од Сан Ди е го по втор но 
се по ја ви ја за ед но, овој пат во 
џа ми ја та Дар алХи џрах из гра
де на со средс тва од ам ба са да та 
на Са у ди ска Ара би ја не да ле ку 
од Пен та гон. Ав ла ки бил ре
гру ти ран да ја во ди џа ми ја та. 
От та му Ав ла ки им по мог нал на 
кид на пе ри те да нај дат ста но ви 
и но ви лич ни кар ти пред да го 
на пад нат Пен та гон.

Ав ла ки тес но со ра бо ту вал со 
ам ба са да та на Са у ди ска Ара
би ја. Др жел пре да ва ња за ис
ла мот во са у дискa ор га ни за
ци ја во Ме ри филд, Вир џи ни ја, 
пред во де на од Бан дар. Ав ла ки 
из бе гал од САД око лу ед на го
ди на по на па ди те.

Ка ко што прет ход но об ја вив во 
кни га та „Ин фил тра ци ја“, ци ти
рај ќи до вер ли ви аме ри кан ски 
до ку мен ти, про по вед ни кот 
спон зо ри ран од Са у ди ска Ара
би ја бе ше на ку со при ве ден на 
ае ро дро мот „Џон Ф. Ке не ди“, но 
бр зо бе ше ос ло бо ден од не кој 
прет став ник од Са у ди ска Ара
би ја. Фе де рал ни от на лог за ап
се ње на Ав ла ки бе ше ми сте ри
оз но пов ле чен од прет ход ни от 
ден. Во 2011 го ди на, Ав ла ки бе
ше уби ен од аме ри кан ско бес
пи лот но ле та ло во Је мен.

Хе рен дон, Вир џи ни ја: Ве чер
та пред на па ди те, ви сок вла дин 
прет став ник на Са у ди ска Ара
би ја, Са лех Ху се ин пре сто ју вал 
во хо те лот „Ме ри от ре зи денс 
ин“, бли зу ае ро дро мот „Ду лес“, 
исто то ме сто ка де што пре сто
ју ва ле и трој ца та те ро ри сти чи
ја цел бе ше Пен та гон. Да ли тој 
се срет нал со нив? ФБИ ни ко
гаш не доз на. Име то на Ху се ин 
не се по ја ви во по себ ни от из ве
штај на ко ми си ја та за на па ди те 
од 11 сеп тем ври.

Са ра со та, Фло ри да: Во да чот 
на на па ди те од 11 сеп тем ври 
Мо ха мед Ата и уште не кол ку
ми на кид на пе ри го по се ти ле 
до мот на Есам Га за ви, со вет
ник на вну кот на са у ди ски от 
крал Фахд. Са мо две не де ли 
пред на па ди те, са у ди ски от лу
ксу зен дом бил на пу штен. Три 
авто мо би ли би ле оста ве ни на 
па те ка та. Вна тре, рас кош ни от 
ме бел бил не до прен. █

Из вор: „Си-Ен-Ен“, „Њу јорк пост“
Пре вод: Ана Цве та но ска

СВЕТ

По ра неш ни от 
се на тор Гре-
ам сме та де ка 
е не со бор лив 

до ка зот за 
тоа де ка 

ба рем не кои 
од кид на пе-
ри те до би ле 
фи нан си ска 
и дру га под-

др шка од 
стра на на 

аген ти те на 
Са у ди ска 
Ара би ја
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- Стру га во те кот на исто ри-
ја та ме ну ва ла нај раз лич ни 
гос по да ри. Се кој од нив на 
свој на чин оста вал дел од 
сво ја та кул ту ра во Стру га. 
Од вре ме то на ма ке дон ски те 
кра ле ви е до бро со чу ва ни от 
брон зен шлем про нај ден на 
ло ка ли те тот „Св. Или ја“ кај 
се ло Де ло гож да, кој де нес се 
чу ва во Стру шки от му зеј. Од 
вре ме то на ра ни от хри сти-
јан ски пер и од по тек ну ва ат 
ба зи ли ки те во се ла та Ра до-
ли шта, Окти си и Де ло гож да, 
рас ка жу ва ат стру жа ни.

Од вре ме то на пре род ба та по
тек ну ва ат мно гу број ни цр кви 
во Стру га и око ли на та, во си те 
на се ле ни ме ста со хри сти јан
ско на се ле ние. Си те нив ги 
ка ра кте ри зи ра поз на ти от по
се бен стил во ар хи те ктон ски 
пог лед, по себ но со бо га ти те 
и вред ни рез ба ни ико но ста си 
на кои се на о ѓа ат мно гу број ни 
пре стол ни и праз нич ни ико ни, 
а вна треш но ста на цр кви те ја 
кра си ѕид ни от фре ско жи во пис. 
Нај поз на та ме ѓу цр кви те во 
Стру га е град ска та со бор на цр
ква „Св. Ѓор ѓи ја“, со из во нре ден 
ико но стас во рез ба, а со др жи 
и бо га та ко лек ци ја на ико ни.

Стру га има раз ви ен езер ски 
и кул ту рен ту ри зам. Ма ни фе
ста ци ја та „Стру шки ве че ри на 
по е зи ја та“ прив ле ку ва го лем 
број до маш ни и стран ски ту
ри сти во те кот на ле то то.

- Ко га ќе пук не ту ри стич ка-
та се зо на Стру га на ед наш се 
из ме ну ва, не ба ре низ чар ши-
ја та про ју рил све ти Ѓор ѓи ја 
на бел коњ и со коп је им ја 

пу штил за сто ја на та крв и сѐ 
се разд ви жи ло  ве лат ста ри те 
стру жа ни.

Кон кра јот на август и по че
то кот на сеп тем ври во Стру га 
се со би ра ат по е ти те и му зи ча
ри те од цел свет. „Стру шки те 
ве че ри на по е зи ја та“ це ли пет 
де це нии гра дат мо сто ви на по
е зи ја та со кои ги по вр зу ва ат 
си те свет ски кон ти нен ти, до
де ка „Стру шка му зич ка есен“ е 
единс тве на та ма ни фе ста ци ја 
во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја што 
че ти ри де це нии обе ди ну ва 
де ба ти, зна е ња и мож но сти 
и прет ста ву ва отво ре на пла
тфор ма за раз ме на на на уч ни те 
идеи и соз на ни ја кај нас.

И две те ма ни фе ста ции го не
гу ва ат кул тот на ос но во по лож
ни ци те на овие ма ни фе ста ции, 
кои го во рат за дол га и бо га та 
кул тур на тра ди ци ја на Стру га, 
гра дот, кој во из ми на ти ве ве
ко ви на ма ке дон ска та му зич
ка исто ри ја ѝ оста вил го ле ми 
му зич ки деј ци и во ду хов на
та и во све тов на та му зи ка. Во 
Стру га за прв пат е от пе а на и 
ма ке дон ска та хим на, а и стру
жа ни во из ми на ти ве де це нии 
се впло ти ја во из град ба та на 
овие ма ни фе ста ции и да ва ат 
го лем при до нес во нив ни от 
раз вој. Хим на та на Ре пуб ли ка 
Ма ке до ни ја е на пи ша на од Вла
до Ма ле ски, а за прв пат би ла 
из ве де на на пре че кот на но
ва та 1942 го ди на во Стру га во 
ку ќа та на Со тир Шу та.

- Со ог лед на окол но сти те, тоа 
се ка де се пра ви да не пад не 
в очи, до че кот на Но ва го ди-
на има ше за цел да се со бе ре 

мла ди на та и под оваа фор-
ма да се раз го ва ра за прет-
стој ни от во о ру жен от пор 
про тив фа шиз мот. То гаш се 
ин фор ми рав и за на па дот 
на по ли ци ски от уча сток во 
При леп и за на па ди те во Ку-
ма но во. Што се од не су ва до 
про гра ма та за до чек на Но ва 
го ди на, јас, Бо ро Пу те и Дим-
че Ко шар ко, ја под го твив ме 
пес на та „Де нес над Ма ке до-
ни ја“, ко ја на бр зо по тоа ќе 
ста не нај по пу лар на пес на 
во це ла Ма ке до ни ја и ко ја 

до ден де не ска се одр жу ва 
ка ко еден вид ма ке дон ска 
хим на  ре кол Ма ле ски.

Ме ѓу при сут ни те бил и бли
ски от при ја тел на Ма ле
ски, Ни ко ла Ко чо ски.

- Бев по ка нет од мо јот дру-
гар Јо сиф Ми са да при сус-
тву вам на но во го диш на та 
игран ка во до мот на Со тир 
Шу та. Ко га вле гов во гор ни-
те одаи на ку ќа та при јат но 
бев из не на ден од ам би ен-

тот во кој се пе е ше пес на та 
„Де нес над Ма ке до ни ја“ за 
чие име доз нав во те кот на 
ве чер та. На ги та ра сви ре-
ше и пе е ше Вла до Ма ле ски. 
Пес на та ја пе е ше со вос хит, 
а при сут ни те со сми ре ност 
го сле деа и пот пев ну ваа. За 
пес на та беа изре че ни мно гу 
уба ви збо ро ви по тен ци рај ќи 
де ка во неј зи на та со др жи на 
е се та ма ке дон ска исто ри ја 
и ид ни на. Та ква та при јат на 
ат мо сфе ра овоз мо жи и се ри-
о зен раз го вор ко га за прв пат 
бев ме ин фор ми ра ни за ус пе-
си те во вој на та што се во ди 
про тив фа шиз мот, ка ко и за 
пр ва та во о ру же на ак ци ја на 
ма ке дон ски те бор ци со на па-
ди те во При леп и во Ку ма но во 
 ре кол Ко чо ски.

За прв пат хим на та, офи ци јал но, 
би ла ис пе а на од три о то: Ни-
ко ла Ба дев, Ва ска Или е ва и 
Але ксан дар Са ри ев ски.

Соз да ва чи те на ма ке дон ска 
хим на одам на не се ме ѓу жи
ви те, а не по стои ни ту ку ќа та 
сре де стру шка та чар ши ја во 
ко ја таа за прв пат би ла из ве
де на. Но, овој исто ри ски чин 
стру жа ни не го за бо ра ва ат. 
Тие се ко ја го ди на пред Но ва 
го ди на се се ќа ва ат на де ло то 
на хра бри те со гра ѓа ни. █

Хим на та на Ре-
пуб ли ка Ма ке-
до ни ја е на пи-
ша на од Вла до 
Ма ле ски, а за 
прв пат би ла 
из ве де на на 
пре че кот на 

но ва та 1942 го-
ди на во Стру га 

во ку ќа та на 
Со тир Шу та

РЕПОРТАЖА
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Н е вроп си хи ја та рот про фе сор 
д-р Ме то ди Че пре га нов е 
европ ски и свет ски екс перт 

по епи леп то ло ги ја. Во не го ва та би
о гра фи ја е за пи ша но де ка е автор 
на 25 мо но гра фии и на 22 струч ни 
кни ги, глав но на фран цу ски ја зик, а 
не го ва та на уч на ра бо та е по вр за на 
со бо ле сти те на гла ва та и на мо зо
кот. За ед но со Те о до ра Ко стов ска, 
про фе сор по умет ност на жи ве е ње, 
се авто ри на кни га та „Стрес, не со
ни ца, ан кси оз ност, де пре си ја“, на 
„Стре сот и ние“, а во бр зо вре ме се 
оче ку ва и но ва та кни га.

█ Про фе со ре Че пре га нов, што 
прет ста ву ва стре сот и ка кви ви-
до ви стрес по сто јат?
ЧЕП РЕ ГА НОВ: Ако на мај ка тапла
не та по сто јат шест кар ди нал ни 
проб ле ми, а тоа се за га ду ва ње то на 
во да та, за га ду ва ње то на воз ду хот, 
за га ду ва ње то на поч ва та, ге нет
ски мо ди фи ци ра на та хра на и би о
ло шки те вој ни, ше сти от нај го лем 
проб лем е еко ло ги ја та на ду хот. Ко
га збо ру ва ме за еко ло ги ја на ду хот, 
тоа се од не су ва на на ши те ин тер
пер со нал ни од но си. Еко ло ги ја та на 
ду хот е се којд не вие. Во еден дел од 

жи во тот сме са ми, но во нај го лем 
дел од жи во тот сме во кон такт – со 
се мејс тво то, на ра бо та, на ули ца... 
Еко ло ги ја та на ду хот е но си тел на 
стре сот. Стре сот е над во реш на си
ла, ко ја мо же да би де фи зич ка, хе
ми ска, нај че сто пси хо ло шка. Ед на 
на вре да, фи зич ки на пад ко ја на па ѓа 
ед на лич ност, его то, неј зи ни от ин
те гри тет по ра ди ка ква би ло при
чи на, ко ја мо же да би де на мер на, 
не на мер на, слу чај на. Ние жи ве е ме 
во ед на хо ме о ста за, од нос но фи
зи о ло шка рам но те жа. Се кој од нас 
се тру ди да би де во пси хо ло шка 
рам но те жа. Хо ме о ста за та, од нос но 
рам но те жа та ја об но ву ва ме се ко ја 
ве чер, со спи е ње. Со нот е зе ма ње 
енер ги ја, об но ву ва ње на на ши те 
фи зи о ло шки функ ции што сме ги 
истро ши ле пре ку де нот. Вто ри от 
мно гу ва жен фи зи о ло шки мо мент, 
над вор од стре сот, е фа кто рот на 
та ка на ре че на та апоп то за. Тоа е фи
зи о ло шки за кон на при ро да та. Ние 
се тро ши ме, на ши те кле тки про
гра ми ра но ста ре ат и уми ра ат. Ста
ре е ње то е еден нор ма лен про цес. 
Најг лав ни от фа ктор за да одр жи те 
до бра хо ме о ста за е да има те до бра 
еко ло ги ја на ду хот, да го чу ва те тоа 
што ви го да ла мај ка та при ро да. 
Стре сот пра ви дис хар мо ни ја. Ние 

во жи во тот сме из ло же ни на мно гу 
ри зич ни фа кто ри. Тоа е на чи нот 
на кој жи ве е ме, на чи нот на кој се 
хра ни ме, на чи нот на кој се од не
су ва ме. Глав ни те ри зич ни фа кто ри 
за се ко го од нас се хи пер тен зи ја та, 
ше ќер на та бо лест, хи пер ли пи де ми
ја та. Во пос лед ни те 2030 го ди ни 
на че ло на овие фа кто ри е стре сот.

█ Што му пра ви стре сот на чо веч-
ки от ор га ни зам?
ЧЕП РЕ ГА НОВ: Стре сот е фа ктор 
кој вле гу ва ка ко ед на пер цеп тив на 
ин фор ма ци ја од над вор во ва ша та 
хо ме о ста за и ја на ру шу ва. Стре сот 
не е ни што дру го, ту ку ед на хор
мо нал на дис хар мо ни ја. Ко га сте 
под стрес на со стој ба, адре на ли нот 
е енорм но зго ле мен. Хор мо ни те 
вле гу ва ат во игра та и вед наш го 
акти ви ра ат авто ном ни от, сим па
тич ни от нер вен си стем кој ја пра ви 
кли нич ка та екс пре си ја. Ре зул та тот 
е: тре се ње, по те ње, чу ка ње на ср
це то, бол ки во сто ма кот. Поч ну ва ат 
мно гу симп то ми за кои лу ѓе то не 
се свес ни. Има аку тен стрес и хро
ни чен про лон ги ран стрес.

█ Ка кви се пос ле ди ци те врз 
здрав је то што ги пра ви про лон-
ги ра ни от хро ни чен стрес?

ЧЕП РЕ ГА НОВ: Хро нич ни от про
лон ги ран стрес е мно гу по о па сен. 
Си те на ши ор га ни во те ло то се раз
и гра ни. Ако ед на стре со ге на со стој
ба се по вто ру ва во те кот на де нот 
дватри па ти, ме сецдва или пак 
го ди надве или по ве ќе, таа ве ќе 
пра ви хро нич на дис хар мо ни ја на 
функ ци и те на хор мо ни те и до ве
ду ва до хро ни ци тет што го на ре
ку ва ме пси хо со мат ска бо лест.Тоа 
го на ре ку ва ме ме на џер ска бо лест 
во ко ја спа ѓа ат мно гу бо ле сти – аст
ма, еге зем, ср це ви за бо лу ва ња, ин
фаркт, мо зоч ни уда ри и пос лед ни те 
го ди ни се ја ву ва ед на но ва на у ка 
ко ја се ви ка пси хо не у ро и му но ло
ги ја. Тоа зна чи де ка дејс тву ва на 
на ши от иму ни тет и ту ка за поч ну ва 
ра ѓа ње то на ту мо ри те.

█ Да ли е на уч но до ка жа но де ка 
стре сот го на ма лу ва иму ни те тот 
во ор га ни за мот и со тоа се соз-
да ва под ло га за раз вој на раз ни 
те шки за бо лу ва ња, ме ѓу кои и 
кар ци но мот?
ЧЕП РЕ ГА НОВ: Да. Иму ни те тот опа
ѓа по ра ди хро ни ци тет во рам но
те жа та на хор мо ни те. Не стра да ат 
са мо хор мо ни те. Има ме и не у ро мо
ду ла то ри и не у ро ме ди ја то ри кои 
се глав ни те из вр ши те ли на се ко

ја стре со ге на со стој ба во на ши от 
ор га ни зам. Штом се тие хро нич но 
актив ни, ло гич но е де ка по из вес но 
вре ме ќе дој де до пси хо со мат ска 
бо лест.

█ Ка ко да се за шти ти ме, да ли мо же 
да се из ле ку ва стре сот? Да ли по-
е ди не цот мо же свес но да го кон-
тро ли ра стре сот?
ЧЕП РЕ ГА НОВ: Сѐ е мен ли во и сѐ 
е мин ли во, сѐ те че, сѐ се ме ну ва. 
Тоа е акси о мот на на ши от жи вот и 
чо ве кот мо ра да го сфа ти тоа. Има 
со стој би кои ор га низ мот не мо же да 
ги по ми не ту кута ка, а тоа се смрт
та и бо лест. Од стре сот мо же да се 
од бра ни ме ако има ме ка па ци тет да 
по чув ству ва ме де ка на па дот што 
сле ду ва ќе ни на пра ви проб лем. 
Ед но став но, да го ели ми ни ра ме. 
Евре и те има ат мно гу до бар акси ом: 
Се га по ми на, ама не го ви дов.

█ Се ко ја на ци ја има свој пси хо-
про фил. Ка ков е пси хо про фи лот 
на Ма ке до не цот?
ЧЕП РЕ ГА НОВ: Со ова пра ша ње се 
за ни ма ва ме за ед но со Те о до ра Ко
стов ска, ко ја е про фе сор по умет
ност на жи ве е ње. Пси хо про фил на 
ед на на ци ја зна чи зре лост, со зре
ва ње. Тоа е про цес кој не се пра ви 

во 24 го ди ни, ту ку во сто, две сте 
го ди ни. Бев вчу до ви ден ко га во 
мно гу те кни ги што ги кон сул ти
рав ме ви дов ме де ка на пр во ме сто 
се Евре и те, по тоа сле ду ва ат Ер мен
ци те, а Ма ври те се на тре то ме сто. 
Ед на го ле ма на ци ја, ка ко Аме ри
ка не е ви со ко ран ги ра на, а тоа е 
та ка по ра ди ми гра ци и те. Лу ѓе то 
се дој де ни од си те стра ни на све
тот, кул ту ра та е раз вод не та и тоа 
е тој ци ви ли за ци ски мо мент, кој 
се на ре ку ва ми гра ци ски син дром. 
Ста ри те на ро ди има ле по ве ќе вре ме 
да искри ста ли зи ра ат фун да мен
тал ни нор ми. Ос нов ни от мо тив во 
тоа со зре ва ње е вос пи та ни е то, еду
ка ци ја та, но и др жа ва та, од нос но 
уре ду ва ње то. Пси хо про фи лот на 
ед на на ци ја е про цес на кој тре ба 
да се мис ли од пр ви от здив на де
те то. Мо јот на род е че сен, вре ден, 
на па тен на род со мно гу исто ри ски 
луз ни. Тие луз ни не мо жат вед наш 
да се за ле чат, ту ку и во ид ни те, 50, 
100 го ди ни ќе би дат акту ел ни. За 
да би дат за ле че ни тие луз ни, тре ба 
мно гу пси хо ло ги ја, мно гу ра бо та на 
еду ка ци ја. Са мо зрел на род со зна е
ње мо же да да ва со од вет ни од лу ки.

█ Спо ред пос лед ни те по да то ци од 
Фон дот за здрав ство, се кој трет 
Ма ке до нец во пр ви те шест ме се-
ци го ди на ва ис пил по ед на ку ти ја 
ди ја зе пам. Од ка де таа по тре ба 
не кон тро ли ра но да се пи јат тол ку 
мно гу ап чи ња?
ЧЕП РЕ ГА НОВ: Глав ни от проб лем 
е ег зи стен ци ја та. Не си гур но ста во 
се којд не ви е то пра ви да би де ме воз
бу де ни. Тоа е го лем стре со ген фа
ктор. Ег зи стен ци јал ни от проб лем 
но си со се бе друг фа ктор што го 
ви ка ме еро зи ја на ин те ле кту ал на
та вред ност. Ако во ед на зем ја не се 
це ни ин те ле кту а ле ни от кван тум и 
зна е ње на еден чо век, а ја це ни те 
пар ти ска та по доб ност, се слу чу ва 
ка та стро фа.

█ Ка ко да се иско ре ни оваа на ви ка 
за гол та ње таб ле ти?
ЧЕП РЕ ГА НОВ: Се ко гаш има шан си 
да се иско ре ни оваа на ви ка. Тоа е 
оп штес твен про цес и лу ѓе то што се 
од го вор ни мо ра да го поз на ва ат, да 
го сов ла да ат и да ра бо тат. Ре ше ние 
има се ко гаш. Кон фу чие ве ли: Умот 
ца ру ва, а сна га та гние. Се пак, тре ба 
да му се пре пу шти ме на умот, тој да 
нѐ во ди. █
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кои ра бо ти бил до пол ни тел но 
ин фор ми ран од Нин чиќ, до де
ка за мно гу ра бо ти доз нал „на 
ули ца од стран ци те или не ка-
ко слу чај но“. Оце ну вај ќи го ју
гос ло вен скогрч ки от до го вор 
ка ко „рам ка без со др жи на“, 
Кр ње виќ ја наг ла сил по тре ба
та тој „да се до пол ни и да се 
раз ра бо тат си те од но си кои 
ги пред ви ду ва до го во рот“.

За до го во рот раз го ва ра ле и 
нај ви со ки те вла ди ни прет
став ни ци на две те зем ји – пот
пис нич ки. Еден та ков со ста
нок бил одр жан во Лон дон, на 
26 сеп тем ври 1942 го ди на, на 
ини ци ја ти ва на грч ки от пре
ми ер Ема ну ел Цу де рос. Со ста
но кот бил сви кан со цел да се 
раз ме нат мис ле ња за над во
реш нопо ли тич ки те проб ле
ми, пред кој би би ле по ста ве
ни две те стра ни не по сред но 
по за вр шу ва ње то на вој на та. 
На со ста но кот од ју гос ло вен
ска стра на при сус тву ва ле: 
пре тсе да те лот на крал ска та 
ју гос ло вен ска вла да Сло бо
дан Јо ва но виќ, ми ни сте рот за 
над во реш ни ра бо ти др Мом
чи ло Нин чиќ, не го ви от по мош
ник Вла ди мир Ми ла но виќ и 
ју гос ло вен ски от ам ба са дор 
при Кралс тво то Гр ци ја Све то
зар Ра шиќ, до де ка од грч ка та 
стра на, по крај пре тсе да те

лот Цу де рос, при сут ни би ле 
Др жав ни от по тсе кре тар за 
над во реш ни ра бо ти Та на сис 
Аг ни дес и грч ки от ам ба са дор 
при Кралс тво то Ју гос ла ви ја, 
Си мон Ди ја ман до пу лос.

Соз да ва ње то на Бал кан ска 
уни ја ѝ од го ва ра ло на ин те
ре си те на Ве ли ка Бри та ни ја, 
ко ја пре ку овој Со јуз на сто
ју ва ла да ги со чу ва сво и те 
по зи ции на Бал ка нот. Ме
ѓу тоа, во по доц неж ни те ме
ѓу со јуз нич ки од но си мно гу 
бр зо со зре ал прин ци пот за 
по дел ба на ин те рес ни сфе
ри, кој апри о ри ги иск лу чу
вал со ју зи те или уни и те на 
ма ли те зем ји, та ка што тие 
по сте пе но пре ста ну ва ле да 
по сто јат. Во те кот на 1943 
го ди на, Бал кан ска та уни ја 
пре ста на ла да по стои, иа ко 
ни ту ед на од до го во ре ни те 
стра ни не го отка жа ла до
го во рот. Го ле ми те си ли сво
и те ин те ре си ги ре ши ле со 
ди рект ни спо год би, со што 
ста на ле из лиш ни до то гаш 
по сто еч ки те фор ми на бал
кан ска со ра бо тка.

На кра јот мо ра да се по тен ци ра де ка, во 
си те прес ме тки за фор ми ра ње на фе де ра
ции, кон фе де ра ции и унии, бри тан ски те 
по ли ти ча ри и по ли ти ча ри те од ју го и сточ на 
Евро па и Бал ка нот, Ма ке до ни ја се ко гаш ја 
сме та ле за дел од Кралс тво то Ју гос ла ви ја и 
во по во е но то уре ду ва ње на Евро па, тре ба ло 
да оста не не гов дел. █

ИсториJа
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Р аз го во ри те ме ѓу прет став
ни ци те на Ју гос ла ви ја и 
на Гр ци ја би ле за вр ше ни 

ре чи си во мо мен тот на па ѓа ње то 
на вла да та на Ду шан Си мо виќ. 
Са ми от чин на пот пи шу ва ње то 
на до го во рот за Бал кан ска та 
уни ја ме ѓу Кралс тво то Ју гос ла
ви ја и Кралс тво то Гр ци ја, спро
ве ден под по кро ви телс тво на 
бри тан ска та вла да, бил из вр шен 
на 15 ја ну а ри 1942 го ди на во Лон
дон на офи ци јал на це ре мо ни ја 
ор га ни зи ра на во ед на од са ли те 
на бри тан ско то Ми ни стерс тво
то за над во реш ни ра бо ти, се ка
ко, со очиг лед на на ме ра на си те 
да им би де јас но де ка е тоа де ло 
зад кое стои вла да та на Ве ли ка 
Бри та ни ја. На пот пи шу ва ње то 
би ле по ка не ти да при сус тву ва ат 
А. Д. Бидл и Але ксан дар Е. Бо
го мо лов. Бидл со за до волс тво ја 
при фа тил по ка на та, до де ка Бо
го мо лов, под из го вор де ка не ма 
до би е но ин струк ции од Мос ква, 
од го во рил де ка не мо же да при
сус тву ва. По ра ди ва кви от од го
вор и аме ри кан ски от пра те ник 
бил за мо лен да не при сус тву ва 
на пот пи шу ва ње то.

На пот пи шу ва ње то, со кое се 
пред ви ду ва ло вос по ста ву ва ње 
на мош не те сен со јуз ме ѓу две
те зем ји по зaвр шу ва ње то на 
вој на та, ка ко прет став ни ци од 
ју гос ло вен ска стра на  при сус тву
ва ле С. Јо ва но виќ, М. Нин чиќ, М. 
Ми ла но виќ, И. Ју киќ, др жа вен 
по тсе кре тар во ју гос ло вен ско то 
Ми ни стерс тво за над во реш ни 
ра бо ти, од грч ка стра на по крај 

пре тсе да те лот на вла да та и ми
ни стер за над во реш ни ра бо ти Цу
де рос, при сус тву ва ле Ха ра лам бос 
Си мо по лус и Ро ма нос, со вет ник 
во грч ка та ам ба са да во Лон дон и 
од бри тан ска стра на Ан то ни Идн, 
при дру жу ван од М. Па ла ри ет, М. 
Рен дел и О. Сар џент.

Во пре ам бу ла та на до го во рот за 
Бал кан ска уни ја, ме ѓу дру го то, 
се кон ста ти ра де ка „со цел да се 
обез бе ди не за вис ност и мир на 
бал кан ски те др жа ви ос нов но то 
на че ло на нив на та по ли тка тре-
ба да би де на че ло то ‘Бал кан на 
бал кан ски те на ро ди’“.

Со до го во рот би ло пред ви де но 
соз да ва ње на по сто ја ни ор га ни 
на Уни ја та: по ли тич ки, еко ном
скофи нан си ски, во ен ор ган и по
сто ја но би ро. По ли тич ки от ор ган 
го со чи ну ва ле ми ни стри те за над
во реш ни ра бо ти, еко ном скофи
нан си ски от ор ган по два чле на од 
се ко ја вла да, над леж ни за еко ном
ски те и за фи нан си ски те ра бо ти, 
до де ка по сто ја но то би ро има ло 
две сек ции: по ли тич ка и еко ном
скофи нан си ска. По сто ја ни от во ен 
ор ган го со чи ну ва ле ше фо ви те на 
на ци о нал ни те ге не ралшта бо ви, 
но по крај тоа би ло пред ви де но и 
соз да ва ње на за ед нич ки ге не рал
штаб на на ци о нал ни те во о ру же ни 
си ли. По крај овие по сто ја ни ор га
ни, би ла пред ви де на и мож но ста 
пред се да те ли те на Ми ни стер ски
те со ве ти на др жа ви те кои ја со чи
ну ва ат Уни ја та, да се со ста ну ва ат 
ад хок и да раз ме ну ва ат мис ле
ња по пра ша ња та што ја ин те ре
си ра ат Уни ја та. Исто та ка, би ле 

пред ви де ни и ре дов ни со ста но ци 
на пар ла мен тар ни те де ле га ции на 
др жа ви те од Уни ја та.

До го во рот за Бал кан ска уни ја пред
ви ду вал со ра бо тка на три нај важ ни 
по ли ња: еко ном ско, по ли тич ко и 
во е но. Сте пе нот на пред ви де на та 
ин те гра ци ја бил за ви ден, би деј ќи 
се пла ни ра ло фор ми ра ње на ца
рин скомо не тар на уни ја, усво ју
ва ње на за ед нич ки еко ном ски и 
од бран бен план.

Двај ца та мо нар си, ју гос ло вен ски от 
и грч ки от, би ле по себ но за до вол ни 
од по стиг на ти от до го вор, наг ла су
вај ќи де ка тој е „по твр да на ста ро-
то при ја телс тво“ и исто вре ме но 
ве ту вај ќи „не ра скин ли во при ја-
телс тво“ ме ѓу нив ни те на ро ди. По 
пот пи шу ва ње то на до го во рот, грч
ки от крал Ѓор ѓе II за кра лот Пе тар II 
и ју гос ло вен ска та вла да при ре дил 
све чен ру чек.

Во те кот на 1942 го ди на и 1943 го
ди на, на сед ни ци те на ју гос ло вен
ски те вла ди по вре ме но ста ну ва ло 
збор и за до го во рот, и тоа ко га нај
че сто на дне вен ред би ло по ста ву
ва но пра ша ње то за над во реш на та 
по ли ти ка на Ју гос ла ви ја. Ре ак ци и те, 
глав но би ле по зи тив ни, но не кои 
од ми ни стри те из не су ва ле и кри
тич ни гле ди шта. На сед ни ца та на 
вла да та одр жа на на 21 октом ври 
1942 го ди на, ми ни сте рот др Ба
ња нин, во сво е то по дол го екс по
зе, иа ко до го во рот во прин цип го 
сме тал ка ко до бар, се пак не го во то 
склу чу ва ње го оце нил ка ко ми нус за 
над во реш на та по ли ти ка на ју гос ло
вен ска та вла да „со ог лед на фа ктот 
де ка со вет ска Ру си ја тој до го вор не
по вол но го при ми ла“. Ми ни сте рот 
Кр ње виќ, на сед ни ца та на вла да та 
од 11 но ем ври 1942 го ди на, остро 
ја кри ти ку вал вос по ста ве на та пра
кти ка на Ми ни стерс тво то за над во
реш ни ра бо ти да не ги ин фор ми ра 
си те чле но ви на вла да та за сво ја та 
актив ност. Тој се жа лел де ка за не

(втор дел)
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КНИЖАРНИЦАТА „МАТИЦА 
ЕКСКЛУЗИВ“ ПРЕПОРАЧУВА:

100 НАЈУБАВИ СЛИКИ НА СИТЕ ВРЕМИЊА[  АНТОЛОГИЈА  ]

„Ле жеч ки акт“ 
е де ло на ита
ли јан ски от 
умет ник Ама део 
Мо ди ља ни. Сли
ка та е соз да денa 
ме ѓу 1917 и 
1918 го ди на.

Сли ка та на го ла 
же на ка ко ле жи е ед на од нај
поз на ти те де ла на Мо ди ља ни 
и е дел од се ри ја та акти кои 
тој ги нас ли ка за при ја те лот и 
про да вач на умет нич ки де ла, 

ВО НАЛЕТОТ НА ВЕТРОТ

Еве го огледалото што го бараш,
ова наросено стакло во кое се 
огледува нашиот Бог.
Прости ми
ќе речеш во себе 
пред мостот мравки во срцето од 
оваа дива вегетација.
Погледни, сенката од куќичката на 
полжавот го крие 
белегот на тревата по кој се 
разликува од недопреното стебло.
Види – мајчина душичка – можеби 
кај цветов 
сребрените патеки се невидливи за 
голо око
но сонцето ми ги вдлабнува во 
дланките 
како седеф во украсна рамка од 
огледало.
Со часови ќе преговараме за 
вистината
но овде веќе сѐ е предвидливо:
одлуката на јачменот да процвета 
е одлука да умре
овде дождот им се враќа на птиците 
во вдлабнатините од патот
во паркот едно бебе цица од 
градата на мајка си
ја чита воздушната патека на 
ластовиците над нашите глави
уште пред да научи да каже мамо –
Знам што ќе изустиш 
уште пред да ја накривиш усната
во правецот каде што мртвите ги 
испраќаме.
Во право си,
во налетот на ветрот никој не е 
безбеден
но ноќите си минуваат како ништо 
да не е тајно.

Афродита Николова

 Ле жеч ки акт

Овој чин е исто ри ски на стан и е нај у ба ви от по да рок за на ци о
нал ни от праз ник 8 сеп тем ври  Де нот на ма ке дон ска та не за вис
ност, кој по ка жу ва де ка со Ки рил и Ме то ди се осво ју ва вр вот на 
европ ска та кул ту ра, ре че Пан де Ла за ров, ам ба са дор на Ре пуб
ли ка Ма ке до ни ја во Ро ма ни ја

Прет ста ви те „Ки рил и Ме то ди who 
are you” и „Еле ктра“ учес тву ваа на 
Европ ски те а тар ски фе сти вал, ка
де што беа ис пра те ни со ова ции од 
пуб ли ка та.

Европ ска та пра из вед ба на пи е са та 
„Ки рил и Ме то ди who are you” од 
Јор дан Плев неш во ре жи ја на Ма рин 
Ко чов ски, а во из вед ба на На род ни
от те а тар од При леп, бе ше из ве де на 
на Го ле ма та сце на на На ци о нал ни
от те а тар во Бу ку решт и на и де на 
од ли чен при ем кај фе сти вал ска та 
пуб ли ка, ко ја ја на гра ди со дол го
трај ни ова ции. Јор дан Плев неш со 
оваа дра ма го до стиг ну ва вр вот на 
сво ја та есте ти ка, ко ја е бо гат ство не 
са мо за Ма ке до ни ја, ту ку и за Евро
па и за све тот. Ре жи ја та на Мар тин 
Ко чов ски бе ше оце не та ка ко ре во
лу ци о нер но пле до а је, кое од све тот 
на Бер толд Брехт вле гу ва со им по
зант на си ла во све тот на Плев неш. 
Игра та на акте ри те на при леп ски от 
те а тар и на го сти те од Бу га ри ја и од 
Гр ци ја, бе ше оце не та ка ко ви стин
ска фас ци на ци ја. 

- Овој чин е исто ри ски на стан и е 
нај у ба ви от по да рок за на ци о нал-

Ова ции за ма ке дон ски те  
прет ста ви во Бу ку решт

ни от праз ник 8 сеп тем ври - Де нот 
на ма ке дон ска та не за вис ност, кој 
по ка жу ва де ка со Ки рил и Ме то ди 
се осво ју ва вр вот на европ ска та 
кул ту ра  ре че Пан де Ла за ров, ам
ба са до рот на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
во Ро ма ни ја.

Прет ста ва та „Еле ктра“, пак, се оди
гра пред пол на са ла со 800 по се ти
те ли, кои ја поз дра ви ја актер ска
та еки па со 15ми ну тен ап ла уз и 
ова ции.

Актер ка та Дар ја Ри зо ва до би нај
си лен ап ла уз, Ма ке до ни ја и МНТ 
се прет ста ви ја во нај до бро свет ло, 
ка ко се ри о зен те а тар и се ри оз на 
те а тар ска зем ја пред те а тар ска та 
пуб ли ка во Бу ку решт, но и пред те
а три те од дру ги те зем ји (Ал ба ни ја, 
Ру си ја, Хр ват ска, Сло ве ни ја, Гру зи ја, 
Ита ли ја, Цр на Го ра и Ро ма ни ја).

- Им по ка жав ме што зна чи ри зи-
чен, анар хи чен, опа сен и отво рен 
те а тар, те а тар на но во то вре ме 
за но ви те ге не ра ции  из ја ви ре
жи се рот Ан дриј Жол дак за Ро ман
ска та на ци о нал на те ле ви зи ја.  █ 
(Н.П.)

ВОЕНА СОБА
WAR ROOM

Заработка: 9.400.000 $

Жанр: драма
Режија: Алекс Кендрик

Актери: Присила Ц. Ширер,  
Т. Ц. Стелингс,  

Карен Еберкромби

ДИРЕКТНО ОД КОМПТОН
STRAIGHT OUTTA COMPTON

Заработка: 8.900.000 $

Жанр: драма
Режија: Ф.Гери Греј

Актери: О'Ши Џексон Јуниор,  
Кори Хокинс,  

Џејсон Мичел

ПРОШЕТКА ВО ШУМАТА
A WALK IN THE WOODS

Заработка: 8.400.000 $

Жанр: комедија
Режија: Кен Квапис

Актери: Роберт Редфорд,  
Ник Нолти,  

Ема Томсон

НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: 
ОДМЕТНИЦИ

MISSION IMPOSSIBLE – 
ROUGE NATION

Заработка: 7.200.000 $

Жанр: акција
Режија: Кристофер Мекори

Актери: Том Круз,  
Ребека Фергусон,  

Џереми Ринер

ТРАНСПОРТЕР: 
НАСЛЕДСТВО

THE TRANSPORTER 
REFUELED

Заработка: 7.100.000 $

Жанр: акција
Режија: Камил Деламаре

Актери: Ед Скреин,  
Лоан Чабанол,  
Реј Стивенсон

ТОП 5 НАЈГЛЕДАНИ ФИЛМА  
          во САД викендов

„КИ РИЛ И МЕ ТО ДИ WHO ARE YOU” И „ЕЛЕ КТРА“  
НА ЕВРОП СКИ ТЕ А ТАР СКИ ФЕ СТИ ВАЛ

Ле о полд Збо ров ски. Ко га би ла 
из ло же на на пр ва та и единс
тве на са мо стој на из лож ба на 
Мо ди ља ни во па ри ска та га ле
ри ја, ја шо ки ра ла јав но ста. █
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ИНТЕРВЈУ | НАТАША ПОПЛАВСКА, РЕЖИСЕРКА НА „ЧИКАГО“

КУЛТУРА

Неможевдаостанамрамнодушна
наваквосовршенотеатарскодело

Улогите на Велма Кели и Рокси Харт во првиот 
мјузикл со лиценца кој се поставува во Македонија ги 
толкуваат актерките Арна Шијак и Јелена Јованова, а 
главната машка улога му е доверена на Жарко Димоски

Разговараше | Александра М. Бундалевска
Фото | Емил Петров и Доријан Миловановиќ

Mјузиклот 
„Чикаго“ 
е првиот 

бродвејски 
мјузикл со 

лиценца кој 
нашата пуб-

лика ќе може 
да го види

На сцената на Македонскиот народен театар (МНТ) за 26 
септември е закажана премиерата на мјузиклот „Чикаго“. 
Режисерка на првиот мјузикл со лиценца кој се поставува 

на сцената на македонските театри е Наташа Поплавска, која 
уште пред десет години првпат стапила во контакт со агентот 
кој ги застапува авторските права на творците на светски по
знатиот мјузикл.

Публиката може да очекува да види вистинско шоу на сцената 
на МНТ, кој ги има сите можности за изведба на мјузиклот „Чи
каго“. Мјузиклот е копродукција меѓу МНТ, Македонската опера 
и балет и Македонската радио телевизија.

Се надевам 
дека мјузи-

клот „Чикаго“ 
долго време 
ќе опстои на 
сцената на 

Македонски-
от народен 

театар, a 
можност да ја 
видат ќе има-
ат голем дел 
од нашатa 
публика

█ Мјузиклот „Чикаго“ е први-
от мјузикл со лиценца кој ќе 
биде поставен во Македонија 
по сите параметри на Бродвеј. 
Како успевате да дојдете до 
лиценцата?
ПОПЛАВСКА: Да, мјузиклот 
„Чикаго“ е првиот бродвејски 
мјузикл со лиценца кој наша
та публика ќе може да го види. 
За да ја добијам лиценцата, со 
бродвејскиот агент кој ги заста
пува авторските права на тво
рците на мјузиклот „Чикаго“, 
првпат стапив во контакт пред 
точно девет години, а пред три 
години официјално ја добив ли
ценцата. Со тоа им овозможив 
на двете најголеми театарски 
куќи да влезат во продукција 
на мјузиклот „Чикаго“ и да го 
прифатат предизвикот. 

█ Мјузиклот е копродукција 
меѓу МНТ, Македонската 
опера и балет и Македонска-
та радио телевизија. Ќе има 
многу музика, танц и песна  
на сцената. Колку вкупно 
актери, пејачи, музичари, 
танчари, односно кој сè ќе 
учестува во овој проект?
ПОПЛАВСКА:  „Чикаго“ e 
комплицирана театарска 
форма, земајќи предвид дека 
вклучува голем број учесни
ци, а ја сочинуваат вкупно 70 
изведувачи: актери, балетски 
играчи, оперски пејачи, оркес
тар. Секако, во заднината на 
изведувачите стои голема ав
торска екипа, техничка екипа, 
продуценти, музички проду
центи, асистенти, така што се 
работи за огромна екипа која 

ја вложува својата креативна 
енергија во реализацијата на 
мјузиклот „Чикаго“.

█ Каков предизвик беше за вас 
работата на „Чикаго“?
ПОПЛАВСКА: Долго време ми 
е предизвик да работам на теа
тарската форма мјузикл. Повеќе 
од десет години ja истражувам 
оваа форма и на македонската 
театарска сцена поставувам ка
бареа, музички и балетски прет
стави и мјузикли. Многу од нив 
се покажале успешни и за многу 
од нив се барала карта повеќе. 
Следствено на мојот режисерски 
пат, голем предизвик ми беше да 
се донесе мјузиклот на македон
ските театарски сцени на вис
тински начин. Затоа долго време 
работам на оваа темa, сѐ со цел 
да го поставам на македонската 
театарска сцена познатиот брод
вејски мјузикл „Чикаго“. Едно 
време се чувствував како да се 
борам со ветерници, како Дон 
Кихот, но еве сонот се оствару
ва благодарение на поддршката 
на Министерството за култура 
на Република Македoнија, коe 
имаше слух за развивање на 
мјузиклот како жанр на нашата 
театарска сцена. 

█ Пред речиси една деценија, 
мјузиклот „Чикаго“ ги собра 
сите важни филмски награ-

ди, Ричард Гир и Рене Зелве-
гер освоија „Златен глобус“ 
за најдобри улоги, а Кетрин 
Зета Џонс освои оскар. Кој ги 
толкува главните улоги во 
македонската постановка на 
мјузиклот „Чикаго“?
ПОПЛАВСКА:  Во улогите на 
Велма Кели и Рокси Харт и ќе 
ги видите актерките Арна Шијак 
и Јелена Јованова. Додека, пак, 
главната машка улога ја толкува 
актерот Жарко Димоски како 
гостин од Театар Комедија.

█ Бидејќи ова е мјузикл со ли-
ценца, до кои правила треба-
ше да се придржува екипата 
која го подготвуваше овој 
проект? Кој е автор на корео-
графијата и на музиката?
ПОПЛАВСКА: Најважното од 
сѐ е дека мјузиклот мора да се 
изведува во живо и по музи
ката и драмскиот текст кои се 
во оригиналната бродвејска 
верзија, за првпат изведена во 
1975 година.  Едно од важните 
правила за формата на самиот 
мјузикл е дека требаше да се 
задржи џезтанцот и стилот на 
познатиот кореограф и режи
сер Боб Фоси, кој ги освои не 
само бродвејската сцена, туку 
и филмското платно со многу 
негови мјузикли, како што се: 
„Кабаре”, „Сиот тој џез“ „Слатко 
милосрдие” и многу други. Тој 
заедно со своите соработници 

Фред Еб (текстописец) и Џон 
Кандер (композитор) го созда
ваат и мјузиклот „Чикаго“. А во 
мојата постановка на мјузиклот 
кореограф е Олга Панго со сора
ботниците, балетскиот педагог 
Ирена Лозинска и кореографот 
Игор Киров.

█ Што е она што Вам најмногу 
Ве импресионира во мјузи-
клите?
ПОПЛАВСКА: Она што мене ме 
импресионира е токму сложе
носта на оваа театарска форма 
и соработката со разни видови 
уметници. Истовремено морам 
да признаам дека посебно ми 
се допаѓаат мјузиклите што ги 
создале токму Боб Фоси, Фред 
Eб и Џон Кандер, затоа што во 
нивните приказни ќе слушнете 
не само убава и богата музика, 
која е основата на овој театар
ски жанр, туку приказната, драм
ските ситуации и текстовите на 
песните се длабоки, искрени и 
емотивни. Многу од стиховите 
публиката ги памети, многу од 
песните остануваат во трајна ме
морија на публиката, како што се: 
„Life is cabaret”, „Money makes the 
world go around”, „All that jazz” и 
многу други. „Чикаго“ е мјузикл 
кој ги освои театарските сцени 
ширум светот, ги освои срцата на 
милиони гледачи, а јас не можев 
да останам рамнодушна на вакво 
совршено театарско дело. 

█ Каква иднина му предвиду-
вате на „Чикаго“? Ќе може ли 
да го видат и гледачи од други-
те градови, освен Скопје?
ПОПЛАВСКА: Мислам дека 
„Чикаго“ ќе ја забавува нашата 
публика, овозможувајќи ѝ во 
текот на целиот мјузикл да ужи
ва во прекрасните ноти, песни, 
кореографии и костими што ги 
изработи мојот долгогодишен 
соработник Александар Ношпал, 
полнејќи ги очите со визуелниот 
дизајн на сцената, кој го изра
боти сценографот и видеоар
тист Емил Петров. Се надевам 
дека мјузиклот „Чикаго“ долго 
време ќе опстои на сцената на 
Македонскиот народен театар, 
a можност да ја видат ќе имаат 
голем дел од нашатa публика. 

█ Работејќи на олку ком-
плексен проект, дали откривте 
досега неоткриени таленти 
што ги поседуваат актерите, 
танчарите, музичарите? 
ПОПЛАВСКА: Сите актери што 
се вклучени во проектот поми
наа низ процес на заедничка 
работа, по која беа одбрани за 
улогите што ќе ги толкуваат. 
Поминаа низ работа со високи 
професионалци од македонска
та опера и балет, како што е ра
ботата со диригентката Бисера 
Чадловска, со џезпејачката и 
музичарка Марија Димитрије
виќ. Работата со кореографите 
и огромниот напор што го дадоа 
вроди со плод, а дали открив не
откриени таленти, ќе оставам 
публиката да види.

█ Премиерата е планирана 
за крајот на септември. Дали 
гледачите ќе видат вистинско 
шоу на сцената на МНТ?
ПОПЛАВСКА:  Публиката може 
да очекува дека ќе види вистин
ско шоу на сцената на МНТ, кој 
ги има сите можности за изведба 
на мјузиклот „Чикаго“. Актер
скиот, танчарскиот и музичкиот 
потенцијал на нашите театари 
е огромен, па затоа очекувам 
дека оваа театарска форма во 
Македонија допрва ќе се разви
ва. Се разбира, поставувањето на 
мјузиклот „Чикаго“ бараше до
полнителен напор, вложување 
и висока професионалност кај 
целиот тим за да може успешно 
да се реализира овој проект. █
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КУЛТУРА

Адонис:Македониjа jа 
препознаваат во светот по 

„Струшките вечери  
на поезиjата“

Формирањето на Исламската држава е сосема неприродно, а сето она 
што го прават нејзините припадници е зло. Ова е интернационален, 
меѓународен конфликт, кој ги опфаќа сите и кој го менува општеството, 
вели најпознатиот сириски поет Адонис -добитник на „Златен венец“ на 
СВП во 1997 година и актуелен кандидат за Нобелова награда

Пишува | Не ве на По пов ска

П о осумнаесет години, во 
Струга повторно се славеше 
творештвото на најголемиот 

современ арапски поет, Али Ахмад 
Саид, кој пишува под псевдонимот 
Адонис. Адонис беше споменуван 
како сигурен добитник на Нобело
вата награда во 2011 година, а во 
најтесен круг е и последниве годи
ни, додека во 1997 година го доби 
„Златниот венец“ на СВП.

Сириец по раѓање, Иранец по др
жавјанство, Арап по генетската при
падност, Европеец по образование, 
овој поет со своето творештво ги 
брише границите меѓу културите 
и цивилизациите, укажувајќи кол
ку светот, особено денес, е поврзан 
со безброј нишки кои прават емо
циите на сите жители на нашава 
планета да бидат исти по својата 
содржина и по својата насоченост, 
и покрај сите разлики.

„Струшки вечери на поезијата“ 
ја црпат својата сила од верба-
та дека поетската реч може да 
влијае и да ја промени човечката 
суштина. Многумина кои биле 
тука, на овие незаборавни фес-
тивалски денови, со нескриено 

чудење се прашувале како една 
мала земја може да биде толку 
голема, за да ја празнува поезија-
та со такви незаборавни свече-
ности? Оваа година се одбележа 
еден голем јубилеј - 50 години од 
востановувањето на најголемата 
светска награда за поетско тво-
рештво - „Златниот венец“. Најго-
лема е заради исклучителната 
листа на поети кои биле награде-
ни со неа, листа на кои се нашле, 
сега веќе класиците на поетската 
уметност од втората половина на 
20. и почетокот на 21. век. Што би 
додале Вие?

█ Македонија како географски 
мала земја, многу прави за пое
зијата и за културата. Поезијата 
може да се препознае исто како 
што Македонија се препознава 
по фестивалот „Струшки вечери 
на поезијата“ во светот. Затоа сум 
многу среќен што и јас сум еден од 
добитниците на „Златниот венец“ 
на СВП  рече Адонис.

Адонис е роден во Сирија, Латакоја, 
во семејството Алавите и уште како 
многу млад почнал да пишува по
езија. Во 1947 година почнува да 
студира во Дамаск, а во 1954 година 
дипломирал филозофија. Во 1955 
година бил вмешан во сириските 

активности на социјалнациона
листичката партија и бил осуден 
на шест месеци затвор. Откако бил 
ослободен во 1956 година, се сели 
во Бејрут, Либан каде ги основал 
литературните списанија „Поезија“, 
„Станд“ и други, кои имале големо 
влијание врз развојот на модерната 
арапска поезија. Оттогаш тој се от
кажал од пансириската идеологија, 
која станала панарапска и се одда
лечил од политиката. Но, актуелни
те настани на ова тло не оставаат 
никого рамнодушен, па Адонис и 
овојпат се произнесе за ситуацијата 
во Сирија и за мигрантите.

Сирија и Либан се двете ваши 
поранешни татковини. Земји од 
кои доаѓате. Во моментов сте во 
Македонија и кажете ни што би 
можел еден поет да претпочита 
како историска норма? Пред сè, 
поради актуелната ситуација во 
овој регион?

█ Во Ирак, Сирија и во сите земји 
од соседството  сите арапски земји 
подеднакво имаат слични пробле
ми. Треба да се разбере историјата 
на секоја земја поединечно, но и 
историската комуникација, исто
риското општење поединечно. Ние 
како Арапи, без разлика дали сме 
муслимани или немуслимани, сме 
во иста положба бидејќи живееме 
заедно, иако повеќето Арапи се 
муслимани. Но, и христијаните што 
живеат на овие простори се во иста 
ситуација. Ова се држави со висока 
култура, традиција и историја..., 
вели Адонис.

Причината за големиот 
наплив на емигранти во 
Европа е формирањето на 
Исламската држава...

█ Формирањето на Ислам
ската држава е сосема непри
родно, сето она што нејзини
те припадници го прават е 
зло. Ова е интернационален, 
меѓународен конфликт, кој 
ги опфаќа сите и кој го мену
ва општеството. Деструкции 
постојат секаде, секогаш и 
секаде ќе постојат, но насил
ството на кое сме сведоци... 
тоа излегува од душата на 
човекот, од природата на чо
векот. Човекот е природно 
насилен  вели поетот.

Адонис и самиот многу се се
лел. Во 1960 година заминува 
на студии во Париз, Франција, 
а во 1970 година се враќа во 
Либан, каде што работи како 
професор по арапска книжев
ност. Во 1980 година во Ли
бан почна граѓанската војна и 
сите оние што имаа поинаков 
поглед на исламот од страна 
на своите сонародници биле 
присилени да ја напуштат 
татковината. Меѓу нив е и 
Адонис...

Вие сте поет кој секогаш е 
во егзил?

█ Да, секогаш. Голем број од 
поетите денес се во егзил и 
постојано трагаат по мож
ност да го реализираат она 

што не успеале... И љубовта 
е еден вид егзил доколку не 
можете да ја реализирате 
таму каде што сакате или 
не ви е возвратена.

Колку треба еден поет да 
патува и дали поетот се 
бори против насилството?

█ Патувањата константно 
го менуваат човекот. Кога 
постојано патувате, ќе ви
дите поразлична средина и 
добивате поразлична слика 
за земјата затоа што пату
вањето е еден вид поезија. 
Светот треба да се менува 
и да станува похуман и по
едноставен. Поетот се бори 
против насилство со нена
силство и со мирот што го 
проповеда преку својата по
езија  вели Адонис.

Можно ли е решение, мож-
но ли е да се најде излез од 
оваа криза?

█ Да се вратиме наназад... 
кога Франција ги колонизи
раше Сирија, Либан и кога 
англосаксонската култура 
ја колонизираше арапската 
култура, истото се однесува 
и за Африка и за останатите 
колонии, можеше да се види 
дека овие земји го правеа 
тоа за својот народ, за да го 
заштитат сопствениот народ 
во своите држави. Во денеш
но време нема многу етика. 
Ако ја погледнеме економ

ската ситуација, Американците и Европејците 
подеднакво се виновни за трансформацијата 
во арапскиот свет.

Што се случи со паролата „Слобода, братство, 
еднаквост“?

█ Тоа е различно... Не станува збор за тоа овде.

Дали Европа има капацитет да се соочи со 
овој свет кој постојано се менува?

█ Да повторам, интелектуалниот свет што жи
вее таму и во Европа и во Америка, генерално, 
има улога што ја практикува во политиката, 
која пак, во моментов е империјалистичка. Тоа 
е како еден вид омаж на оваа генерација. И во 
минатото се случувале вакви состојби, на при
мер со генерацијата на Сартр, на Албер Ками 
или на Волтер. Сите тие се соочиле со различни 
промени во општеството...  смета Адонис. █

ПО ОСУМНАЕСЕТ ГОДИНИ,  
ПОЕЗИЈАТА НА АДОНИС  

ПОВТОРНО СЕ СЛУШНА ВО СТРУГА

Со секој купен број 
на „Република“ добивате 

попуст од 50 денари за  
кино-проекциите во 

„Милениум“

важи од 11.9.  17.9.2015

50
попуст

денари
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НАЈ ГО ЛЕ МА СТРАН СКА ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА ВО ОБ ЛА СТА НА ФИЛМ СКА ТА ИН ДУ СТРИ ЈА

Пишува | Не ве на По пов ска

Најз на чај ни те сце ни од фран цу ски от филм се сни ма ат во  
Ма ке до ни ја и ја ста ва ат на ма па та на свет ска та филм ска  
ин ду стри ја, ве ли ми ни стер ка та Ели за бе та Кан че скаМи лев ска Ако се зе ме 

пред вид де ка 
прет ход ни от 
филм на ре-

жи се рот бе ше 
го лем хит во 
Фран ци ја, 
мо же ме да 

го оче ку ва ме 
исто то и од 
овој филм

Најз на чај ни те сце ни од фран
цу ски от филм „А фонд“ се 
сни ма ат во Ма ке до ни ја. 

Фил мот е се меј на ак ци ска ко ме
ди ја, во ре жи ја на Ни ко лас Бе на
му, чии фил мо ви се ви стин ски 
хит во Фран ци ја, но и во Евро па. 
Фил мот прет ста ву ва нај го ле ма та 
стран ска ин ве сти ци ја во об ла ста 
на филм ска та ин ду стри ја.

█ Фран цу ска та ко ме ди ја „А 
фонд“ ко ја се сни ма во Ма ке до-
ни ја прет ста ву ва нај го ле ма та 
стран ска ин ве сти ци ја во филм-
ска та ин ду стри ја. За прв пат во 
Ма ке до ни ја се ко ри сти ва ква 
со вре ме на опре ма и тех но ло-
ги ја. За Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја 
сни ма ње то на овој филм зна чи 
мно гу, пред сѐ, по ра ди ан гаж ма-
нот на на ши екс пер ти кои на 

овој на чин ќе стек нат зна чај но 
искус тво, а Ма ке до ни ја ќе се 
нај де на ма па та на свет ска та 
филм ска ин ду стри ја  ве ли ми
ни стер ка та за кул ту ра, Ели за бе та 
Кан че скаМи лев ска.

Во сни ма ње то на фил мот се 
вклу че ни по ве ќе од 100 про фе
си о нал ци од Фран ци ја и око лу 
400 филм ски ра бот ни ци, ста ти
сти и при друж ни со ра бот ни ци 
од Ма ке до ни ја.

█ Од ма ке дон ска та стра на 
учес тву ва ат 180 ста ти сти и 
280 во за чи. Еден ден има ме 
по тре ба од 60 ан га жи ра ни во-
за чи, друг ден од 50... итн. Во 
ед на сце на во ко ја има бр кот-
ни ца со авто мо би ли, ќе учес-
тву ва ат ду ри 150 авто мо би-

ли. Се кој ден има раз лич ни 
ан гаж ма ни, а ма ке дон ска та 
еки па се зго ле му ва. За се га е 
до пол не та со ли ца за свет ло, 
со двај ца сни ма те ли, со сце но-
гра фи ја, со ко сти ми, со ди ре-
кто ри на фо то гра фи ја кои ќе 
ра бо тат ка ко пр ви аси стен ти 
на глав ни от сни ма тел. Ова е 
огро мен про ект и мис лам де
ка ако ус пе е ме да го за вр ши-
ме, во Ма ке до ни ја ќе дој дат 

уште по го лем број про е кти 
и ќе се на ма ли не до вер ба та 
кај стран ски те филм ски про-
дук ции, ка ко што тоа се слу чи 
со фран цу ска та про дук ци ја 
и ве ќе си те се за до вол ни од 
ра бо та та на ма ке дон ска та 
еки па, од прв до пос ле ден  
ве ли Са шо Пав лов ски, од „Ма
ну фа кту ра про дук ци ја“, пре ку 
кои се вос по ста ви вр ска та со 
фран цу ски те умет ни ци.

Ако се зе ме пред вид де ка прет
ход ни от филм на ре жи се рот бе
ше го лем хит во Фран ци ја, мо же
ме да го оче ку ва ме исто то и од 
овој филм. Се ра бо ти за ак ци ска 
фа ми ли јар на ко ме ди ја, ко ја ја 
сле ди при каз на та на се мејс тво 
кое трг ну ва на од мор, но нив ни
от авто мо бил се рас и пу ва сре де 
авто пат. Сце на ри о то за фил мот 
е де ло на Фре де рик Жар дин, 
Фа брис Ро жеЛа кан и Ни ко лас 
Бе на му. Спо ред сце на ри сти те, 
при каз на та поч ну ва на пр ви от 
ле тен ден од од мо рот. Во ра ни
те утрин ски ча со ви, се мејс тво то 
трг ну ва на од мор со цел да го 
из бег не со о бра ќај ни от ме теж. 
Та тко то, Том, ко го го глу ми Жо зе 
Гар си ја, е зад во ла нот. До не го 
е не го ва та со пру га Ју ли ја, ко ја 
е бре ме на во ос ми от ме сец, а ја 
тол ку ва актер ка та Ка ро лин Ви
њо, и зад нив се де ве тго диш на та 
ќер ка и неј зи ни от се дум го ди шен 
брат. На зад но то се ди ште е и та
тко то на Том, Бен, ко го го глу ми 
Ан дре Ду со лие. Бен не о че ку ва
но им се при дру жу ва, на го ле мо 
раз о ча ру ва ње на Ју ли ја. За да би
дат нез го ди те уште по го ле ми, 
Бен про швер цу вал и ед на уба ва 
мла да де вој ка од бен зин ска пум
па. По те гот на Бен ќе ја раз лу ти 
Ју ли ја и таа ба ра вед наш да се 
вра тат до ма, но то гаш на ста ну ва 
проб ле мот. Во еден мо мент, Том 
го пре фр ла во зи ло то на еле к
трон ска кон тро ла со бр зи на од 
130 ки ло ме три на час, но сфа ќа 
де ка не го кон тро ли ра по ве ќе 
во зи ло то, се кој не гов обид да го 
за пре е без ус пе шен, а пат ни ци се 
на ра бот на нер вен слом. Фил мот 
изо би лу ва со ка ска дер ски сце ни, 
за кои ќе се ко ри стат нај со вре
ме ни ме то ди, прв пат при ме не ти 
во Ма ке до ни ја.

█ На ви сти на сум сре ќен што 
сме ов де, би деј ќи пра ви ме не-
што што до се га не е на пра ве но. 
Ста ну ва збор за сни ма ње во жи
во и ова за ме не е на ви сти на 
ос тва ру ва ње на еден сон. Са кам 
да наг ла сам де ка во о би ча е но 
ва кви те фил мо ви се сни ма ат 
во сту дио, но ова не бе ше на-
ша та иде ја. Ние са кав ме да се 
вра ти ме по втор но на сни ма ње 
во жи во, а не сѐ да се ста ви на 
зе ле на зад ни на и по тоа да се 
ра бо ти во пост про дук ци ја. Та-
ков е при ме рот со фил мо ви те 
„Лу ди от Макс“ и „Не воз мож на 
ми си ја“. Сѐ што пра ви ме ов де 

Почнаснимањетона„Афонд“:

Невозможнатамисијаја
направивмевозможна!

пра ви ме за прв пат, гра ди ме 
но ви си сте ми, не кои ра бо ти 
мо рав ме да ги из мис ли ме. Из-
гра див ме нов си стем со кран на 
ко ла, кој мо же да сни ма при го-
ле ми бр зи ни, ка ко и си стем кој 
мо же да сни ма во зе ње на мо тор 
во жи во при го ле ми бр зи ни, а 
при тоа да се за па зат си те мер-
ки на без бед ност. Со ра бо тка та 
е од лич на и са кам да му се заб-
ла го да рам на це ли от ма ке дон-
ски на род и на ма ке дон ска та 
вла да, би деј ќи со овој про ект 
ја на пра вив ме не воз мож на та 
ми си ја-воз мож на!, ре че ре жи
се рот Ни ко лас Бе на му.

Ќе се сни ма ат и хе ли коп тер ски 
сце ни, со ог лед на тоа што најс
ло же на та сце на е спа су ва ње на 
лу ѓе то со хе ли коп тер. За оваа 
сце на еден хе ли коп тер ќе сни
ма, а дру ги от ќе би де во сце на та. 
Приб лиж но 120 ма ке дон ски во
за чи се тре ни ра ат од фран цу ски
те ка ска де ри.

█ Са кам да ѝ че сти там на ма-
ке дон ска та филм ска еки па, за 
ко ја сме там де ка е мно гу до бра 
и де ка про фе си о нал но ра бо ти. 
Со ра бо ту ва ме со од ли чен ма ке-
дон ски тим и мно гу сум сре ќен 
што нај дов ме про фе си о нал ни 
парт не ри  ве ли Мар ко Шер куи, 
про ду цент на „А фонд“ од ку ќа та 
„Шик филмс“.

Пла ни ра но е фил мот да би де го
тов след на та го ди на во ју ли. █
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Тиркизно море, рајски плажи 
од кои застанува здивот, бле
скав бел песок, зелени шуми... 

со еден збор божествена убавина. 
А сета таа убавина сместена  на 
еден остров. Грчкиот бисер на 
Јонско Море, Лефкада, едностав
но ја плени уметничката душа на 
секој посетител. Иако е популарна 
дестинација меѓу туристите во 
светот, овој остров изгледа како 
недопрена скапоценост, која 
освојува на прв поглед. Лефкада 
со право ја нарекуваат место на 
прекрасни бои, отсликани во пре
красните плажи, сината лагуна, 
белиот песок (по кој и островот 
го добил името „лефко“ – бело) 
како и зелените површини и при
рода. Легендата вели дека грчката 
божица на љубовта и убавината 
Афродита е родена токму на овој 
остров.

Лефкада е единствениот грчки 
остров за кој не ви треба траект 
бидејќи е поврзан со мост со коп
нениот дел на Грција, што е мно
гу поволно за тие што не сакаат 
да се возат со траект. До таму 
може да патувате и по воздушен 
пат или, пак, со автомобил или 
автобус. Туристичките агенции 
нудат различни аранжмани за 
сместување на островот, во раз
лични места, со или без вклучен 
автобуски превоз, па вие може 
да одберете која варијанта по

веќе ви одговара. Ако не сакате 
да договарате сместување преку 
туристички агенции, на Лефкада 
лесно се наоѓаат апартмани и сту
дија во сопствена режија. За оби
колка на островот и за посета на 
преубавите плажи, дефинитивно, 
ви треба автомобил или друго 
превозно средство, така што до
колку не патувате со автомобил, 
препорачливо е да изнајмите не
кое возило од агенциите за „рен
такар“. Цените за изнајмување 
на автомобил се движат од 25 
евра, па нагоре, а туристите често 
изнајмуваат и мотоцикли.

Најпопуларни
дестинациинаЛефкада
Културна престолнина на остро
вот е истоимениот град Лефкада 
или Лефкас (како што го нареку
ваат Грците), кој се наоѓа на севе
роисточниот дел од островот, на 
точката каде што јонскиот остров 
се поврзува со копнениот дел од 
Грција. Тој е најмногуброен град со 
8.000 жители, додека другите мес
та се како населби, помалубројни, 
но секое со своја уникатна убавина 
и шарм. 

Освен Лефкас, најпопуларни мес
та за сместување на туристите 
се Нидри на источната страна 
на островот и Агиос Никитас 
на западната. Но, дефинитив

но, посебна магија има место
то Василики, кое се наоѓа на 
најдолната точка на островот 
во јужниот дел. Василики е за
лив со добро уредена градска 
плажа и со чисто море, а посебно 
е популарно кај едриличарите. 
Зајдисонцето е идеално време 
за едриличарите, метежот на 
плажа се намалува, а десетици 
едрилици, расфрлени на сите 
страни го украсуваат морето, 
фаќајќи ги последните зраци на 
сончева светлина. Секако, има и 
други местенца што вреди да се 
посетат, како Никијана, малото 
рибарско селце Лигија и Сивота, 
еден од најубавите заливи на 
Лефкада, омилено место за соп
ствениците на јахти. Во споредба 
со Крф, Кефалонија или Парга, 
летувањето на Лефкада ќе ве 
чини помалку и во однос на хра
на и пијалоци и за сместување.

Рајскиплажиодкои
застануваздивот
Тоа што островот Лефкада го пра
ви посебен е токму восхитувач
ката убавина на неговите плажи 
и море. Уживајќи на која било од 
плажите на западниот брег имате 
чувство како природата да украла 
парче од рајот и го оставила тука. 
На секоја од нив морето има по
себно убави бои, слободно може 
да се каже дека се застапени сите 
нијанси на сино. Глетка што е рет
кост и, едноставно, ги обзема сите 
ваши сетила.

Со оглед на фактот дека убавина
та на плажите, како и впечатокот 
што го оставаат е субјективна ра
бота, мошне е тешко да се напра
ви избор кои плажи треба да се 
посетат и доживеат, но сепак на 
овие четири неспорно ќе ужива
те и во никој случај не смеете да 
пропуштите да ги посетите.

АГИОФИЛИ – мала плажа на југот 
од островот, недалеку од селцето 
Василики. Интересно е што до неа 
нема пробиено пат за автомобил, 
па тие со поголем авантуристички 
дух може да одат по пат низ шу
мата, уживајќи во зеленило и во 
природа, или, пак, да искористат 
некоја од турите што ве носат и ве 
враќаат со бротче од Василики до 
Агиофили во кој било период од 
денот за цена од шест евра. Вед
наш штом ќе ја забележите оваа 
плажа, тоа е љубов на прв поглед. 
Кристално сината вода со бел, си
тен песок веднаш ве мами да вле
зете да се капете во проѕирната 
вода во која, буквално, ви се гледа 
целото тело, до ноктите од стапа
лата. Агиофили од едната страна 
е обиколена со бели карпи што 
заедно со чистата морска вода и 
мирот што владее ви дава чувство 
дека сте сами на универзумот. Ова 

е идеално место за одмор, а опре
мете се добро бидејќи таа е сосема 
природна, без лежалки, чадори за 
сонце, барови или шанкови.

ПОРТО КАЦИКИ – дефинитивно 
најпознатата плажа на Лефкада 
и шеста по ред во Европа за нају
бава плажа за пливање. Каракте
ристична е по песочната плажа и 
варовник и тиркизно сината вода, 
па изгледа како некој да истурил 
млеко на брегот, па брановите 
го измешале со проѕирно сина
та вода. Пред да тргнете на Пор
то Кацики понесете си чадор за 
сонце, а тие што сакаат природна 
сенка, постојат карпи што можат 
да овозможат совршена заштита 
од сонцето.

ЕГРЕМНИ – малку посеверно од 
Порто Кацики се наоѓа Егремни, 
плажа од соништата. Има одреде
на сличност со Кацики, но е многу 
поголема, и подолга и поширока. 
Една од карактеристиките на оваа 
плажа е што до неа се стига преку 
350 дрвени скали или, пак, со брот
че. Скалите често претставуваат 
проблем за некои од туристите, 
но посетата на Егремни вреди за 
секоја скала, па и повеќе. Сепак, од 
најгорното место пред скалите има  
магичен поглед на белиот песок 
и на млечното сино море, како од 
бајките. Спуштајќи се по скалите ќе 
имате можност да уживате во пре
красниот поглед, што е совршено 
искуство за пристап со плажата, 
додека желбата да се нурнете во 
тиркизната вода сѐ повеќе расте. 
На Егремни постои кафуле и рес
торанче, а, исто така, на еден дел 
од плажата има поставено лежалки 
и чадори за сонце. На вас останува 
за какво уживање ќе се решите.

КАТИЗМА – оваа плажа е поур
банизирана за разлика од прет
ходните, но не и помалку убава. 
Разликата е што на цела плажа 
најчесто има лежалки и чадори 
за сонце и потешко е да најдете 

место за да постелете крпа, но 
сосема на крајот од плажата има 
подиво местенце, каде што одат 
тие што сакаат да ја избегнат 
вревата од баровите и од шанко
вите. Кога и да посакате да јадете 
нешто или ако ожеднете, над вас 
се наоѓаат ресторани или барови 
за сечиј вкус, со бесплатни тушеви 
и паркинзи за своите муштерии. 
Ладејќи се со некој освежителен 
пијалок, ќе ве релаксира погледот 
на морето во кое се прелеваат сите 
нијанси на сина боја.

За крај на вашата посета на овој 
остров како од бајките, задолжи
телно искористете ја понудата на 
некои од локалните туристички 
агенции за крстарење со брод око
лу шест околни острови, како што 
е Одисејовата Итака, која изобилу
ва со посебна убавина, срдечност 
на жителите и море со зелена боја 
како најскапоцените дијаманти, 
преубавата Кефалонија со гратче
то Фискардо, единственото место 
што не било разурнато од ката
строфалниот земјотрес во 1953 
година, Меганиси и пештерата 
Папаниколау, како и тура околу 
Скорпиос, Спарти и Кастри, трите 
острови на славниот грчки биз
нисмен Аристотел Оназис, познат 
како еден од најбогатите луѓе на 
20 век. Тука ќе имате можност да 
се капете на една мала плажа од 
Скорпиос, единствено место каде 
Оназис дозволил пристап за љубо
питните туристи, кои барем малку 
сакаат да го почувствуваат рајот 
на фамилијата Оназис. █
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АТРАКТИВНО

Марсела
Најпопуларната боја за 2015 година, темната 
црвенокафеава нијанса, марсела, е исклучително 
интересна и привлечна за носење. Остава до
волно простор за комбинирање со другите бои 
и за експериментирање. Популарна е кај бројни 
светски дизајнери: Томи Хилфигер, Тори Бурч, 
Емилио Пучи...

ТРЕНД – КОИ БОИ ЌЕ СЕ НОСАТ ОВАА ЕСЕН?

Маслинестозелена
Оваа боја потсеќа на стилот на 
војниците и оваа сезона се носи 
во сите варијанти. Софистицирана 
е и шик боја во земјени тонови, 
која може да се комбинира со други 
нијанси. Оваа година посебно се 
истакнува Ели Сааб, кој комбинира 
долги ракави, ракавици, шалови, 
комбинезони, чизми и торби во 
оваа боја. Нему му се придружија и 
Том Форд, Џејсон Ву, Роланд Мурет...

Нијансинасива
Иако остава впечаток 
на студен, мрачен ден, 
сивата боја може да биде 
многу префинета и да 
изгледа многу убаво. Си
вата боја во сите нијанси 
им прилега на поголе
миот број жени. Ја има 
во колекциите на Стела 
Мекартни, Марко де Вин
ченцо, Мајкл Крос...

Окер
Не се работи за чиста жолта боја, туку за потемна нијанса. Иако 
остава впечаток на студена боја, всушност привлекува полни 
добри емоции. Колекциите за есензима 2016 се со оваа боја. 
Најпознати модни креатори и следбеници на оваа боја се Џол 
Галијано, Кристијан Диор, Викторија Бекам...

Бојанаморе
Елегантна и префинета. Тоа може да се каже за парчињата облека 
во оваа боја. Тоа се нијанси на бојата на морето во комбинации со 
зелено. Оваа боја е популарна кај Ели Сааб, Мајкл Крос, Даниел 
Силверстејн..

Темносина
Во темносината боја во нијанси на црна, може да изгледате многу 
софистицирано и префинето. Оваа боја ја има кај Нина Ричи, 
Шанел, Марк Џејкобс, Тоори Бурч, Барбара Буи...

Портокалова
Ова боја нуди оптимизам, лежерност и добро 
расположение. Разиграна боја за која се решија 
многу дизајнери: Марк Џејкобс, Луис Витон, 
Фенди, Викторија Бекам...
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Контрасти,бои,додатоци,
вечнатацрнабоја...

Боите што ќе ја одбележат наредната сезона доаѓаат од 
Милано, Њујорк, Лондон и од Париз, каде што секоја година 
се претставуваат трендовите. Истото се однесува и за боите 
што ќе ги задоволат и скромните, но и оние најпребирливите. 
Креациите и комбинациите се различни. Некои од нив на 
различен начин ги прикажуваат женската убавина и модата. 
Палетата на боите е различна, а слични бои се користени и во 
женската и во машката колекција



УБАВИ ЖЕНИ

Кејт Винс лет е анг ли ска актер ка 
и пе јач ка. Таа е до бит ник на  
„Оскар“, „Еми“, на три на гра ди 

„Зла тен гло бус“ и на „Гре ми“ и е 
најм ла да та лич ност што до би ла 
шест но ми на ции за „Оскар“, но и ед
на од ре тки те актер ки што осво и ле 
три од че ти ри те нај го ле ми на гра ди 
во аме ри кан ска та за бав на ин ду
стри ја. По крај тоа, таа има осво е но 
и на гра ди од „Скрин акторс гилд“, 

„Бри тан ска та ака де ми ја за филм ска 
и за те ле ви зи ска умет ност“, по чес на 
на гра да „Це зар“ во 2012 го ди на итн. 

Винс лет ја поч на сво ја та актер ска 
ка ри е ра во 1991 го ди на, а го има ше 
сво е то филм ско де би во „Не бес ни су
штес тва“ (1994). По доц на до би приз
на ни ја за сво ја та уло га во „Ра зум и чув
ства“ (1995), пред да здо бие гло ба лен 

ста тус на ѕвез да со еп ска та ро ман са 
„Ти та ник“ (1997), кој во тоа вре ме бе
ше нај про фи та бил ни от филм на си те 
вре ми ња. Дру ги неј зи ни фил мо ви се 
„Ајрис“ (2001 ), „Веч ни от сјај на бес
пре кор ни от ум“ (2004), „Во по тра га по 
Не дој ди ја“ (2004), „Ма ли де ца“ (2006), 
„Од мор“ (2006) „Ре во лу ци о не рен 
пат“(2008), „Чи та чот“ (2008), пр ви те 
два фил ма на „Раз лич на“ и др. █
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КЕЈТВИНСЛЕТ Целосно име:  
Кејт Ели за бет Винс лет
Родена:  
5 октом ври, 1975 го ди на (39 г.)
Ре динг, Бер кшир, Анг ли ја
Про фе си ја:  
актерка, пе јач ка
Активна од:  
1991 година
Сопруга:  
Нед Ро ке нрол  
(во брак од 2012 г.)
Де ца:  3

Ци та ти:
# „Се ра ду вам ко га одам на из лет со мо и те де ца или со мо јот 

со пруг; ко га одам на го ле ми се меј ни со би ри; и ко га имам 
вре ме да оти дам до про дав ни ца.“

# „Ви стин ски лу ксуз е вре ме то по ми на то во чи та ње  
кни ги на мо и те де ца пред лег ну ва ње. Се ко гаш има  
вре ме за тоа. Јас сум, на ви сти на, бла гос ло ве на.“

# „ Пла стич на та хи рур ги ја и имп лан ти те на гра ди те  
се во ред за лу ѓе то што го са ка ат тоа, ако тоа ги пра ви  
да се чув ству ва ат по до бро. Но, тоа го пра ви тие лу ѓе,  
осо бе но акте ри те, ка ко из мис ле ни фи гу ри за во све тот  
на фан та зи ја та. Во глу ма та, по треб но е да се би де  
ви стин ски искрен.“
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ШТОМОЖЕДА
НАПРАВИТЕВО
СЕПТЕМВРИЗА
ЦВЕЌИЊАТА?

МИЛЕНИЦИ

Есен е време кога се почнуваат нови 
работи во градината и се подготвуваат 
цвеќињата, и градинарските и собните, 
за постудени денови.

Септември е месец кој е идеален за са
дење и за пресадување на зимзелените 
растенија и на цвеќињата кои цвета
ат во текот на пролетта и на летото. 
Иако садењето може да се направи и 
во пролет, во есен земјата е потопла и 
тоа е многу подобро за садење на рас
тенијата.

Во септември може да посадите божур, 
бидејќи тоа е најдобар месец за негово 
размножување. Најповолно време за 
садење е од средина на септември до 
октомври. На дното на дупката каде 
што ќе го садите божурот, ставете дре
нажен слој дебел 20 сантиметри, по
тоа слој од квалитетна хумусна земја и 
ѓубриво, па уште еден слој квалитетна 
земја. Внимавајте коренот да не дојде 
во допир со ѓубривото.

Септември е одлично време за дотеру
вање на тревниците. Старите тревни
ци искосете ги на дватри сантиметри 
должина. Посејте трева на оголените 
места, а потоа наѓубрете го со ѓубре кое 
во себе содржи поголем процент на фос
фор. Кон крајот на септември на трев
никот нанесете компост во тенок слој.

Во септември скастрете ги живата 
ограда и трендафилите, а кон крајот 
на месецот може да почнете со садење 
нарциси, зумбули и друго пролетно 
цвеќе. Така во пролет ќе имате раскош
на градина полна мириси и бои. █

1. Применетејацрнатасоба
Комбинацијата на црно и на бело е 
често рецепт за минимализам, но оваа 
комбинација во просториите во кои 
доминира белата боја се користи повеќе 
за соединување на собите отколку за 
создавање контраст. Црниот камин 
остава впечаток, додека креденецот 
ја заокружува целата слика. 

2. Гламурозниакцентиво
белиотентериер

Опкружен со бела боја на сите страни, со 
прозорци преку целиот ѕид без рамка, со 
бели завеси и со сјаен бел под од широки 
штици, со додадени модерни бели софи, 
просторот може да изгледа многу чисто. 
Неутрален тепих и столчиња од месинг 
се гламурозни детали, отоман со реси 
исто така, а билките во саксии даваат 
природен ефект во ентериерот.

3. Рустикаленшик
Неутралните бои и природните тексту
ри што отсликуваат земјени тонови се 
опишуваат како рустикален шик. Ком
бинирајќи старомоден винтаж мебел со 
модерен мебел, вклучително и рогови 
и дрвена масичка, абориџинска умет
ност и дрвени столови, просторијата е 
истовремено и чисто бела и пријатно 
топла. Може да искористите нешто од 
стариот мебел, како на пример, ламба 
или обични фотелји на кои ќе префрлите 
животинска кожа. █

Еве неколку совети за тоа 
како да ги отстраните 
влакната од домашните 

миленици, без многу мака. Кога 
ќе сфатите колку е тоа лесно, ќе 
престанете да се лутите на нив. 

  Навлажнете ја дланката и 
со неа поминете преку ва
шиот мебел. Влакната се 

лепат за мократа дланка и 
едноставно ќе се отстранат 
од мебелот.

	 Земете кујнски сунѓер и мал
ку навлажнете го. Пожелно 
е тепихот кој сакате да го 
исчистите, прво темелно 
да го исмукате. Со грубата 
страна на сунѓерот премине

те преку тепихот. Влакната 
собирајте ги со кружни дви
жења, за да формираат топ
чиња од влакна кои лесно 
може да ги соберете со рака. 

	 Набавете што поширок се
лотејп и со него залепете ја 
површината од која сакате 
да ги отстраните влакната. 
Можеби е едноставно ле
пакот да го замотате околу 
раката, но така што лепли
виот дел да биде од надво
решната страна. Со раката 
преминете преку, на при
мер, капутот, и ќе бидете 

Влакната на домашните миленици често можат 
да се најдат на тепихот, мебелот или на облеката, 
што може да предизвика нервоза. Меѓутоа, ова 
не е причина вашите фрустрации да ги пренесете 
на миленикот или често да го прекорувате. Тоа, 
впрочем, е сосема природна работа, односно 
составен дел од животот со животните.

изненадени колку лесно се 
чистат влакната.

	 На упорните влакна спро
тивставете им се со гумена 
четка. Наводенете ја за да се 
залепат влакната на гумата. 
На ваков начин ќе допрете и 
до најтврдоглавите влакна.

	 Размислете за заштитни 
мерки. Чувајте ја облеката 
во просторија во која влезот 
им е забранет на милени
ците. Почесто перете ја по
стелнината и прекривките 
со кои животните доаѓаат 
во контакт.

Но сепак, она што е најважно е 
да се помирите со фактот дека 
со набавката на миленик сте се 
согласиле на сите услови кои 
подразбираат чување на миле
ниче во домот. Најдобра препо
рака е да го промените прагот на 
толеранција, кога станува збор 
за беспрекорно чист стан. █
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Какодаги
отстранувате
влакнатана
милениците?



Два та но ви мо де ла на ДС4 рас по-
ла га ат со бо га та па ле та на до бро-
поз на ти те мо то ри од ПСА.

Ос нов ни от бен зин ски мо тор со 130 
коњ ски си ли и со 230 њутн-ме три 
вр те жен мо мент, до би до пол ни-
тел ни де вет про цен ти си ла и ду ри 
44 про цен ти вре те жен мо мент во 
од нос на ста ри от ВТИ 120, кој го 
за ме ну ва. Сле ден во по ну да та е 
ТХП 165, кој про из ве ду ва 165 коњ-
ски си ли и вр те жен мо мент од 240 
њутн-ме три. Си ла та на овој мо тор 
се пре не су ва иск лу чи тел но пре ку 
но ви от ше сто сте пен авто мат ски 
ме ну вач. Па ле та та на бен зин ски 

Си тро е но ва та но ва мар ка „ДС ау то мо би лес“  
ја прет ста ви осве же на та и ре ди зај ни ра на  
вер зи ја на мо де лот ДС4, ка ко и но ва вер зи ја  
на овој мо дел под име то „крос бек“
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„СИ ТРО ЕН“ ГО ПРЕТ СТА ВИ  
РЕ ДИ ЗАЈ НИ РА НИ ОТ МО ДЕЛ ДС4

„АЈФОН“ 
 
Спо ред тоа што си те го зна е ме, ќе 
ви ди ме два но ви мо де ла на „ај фон“ 
- 6Ес и 6Ес плус. На ви дум, тие не би 
тре ба ло да се по и на кви од ми на то-
го диш ни те, но, за сме тка на тоа, ќе 
има ат ажу ри ра ни ка ра кте ри сти ки. 
Но ви те уре ди ќе има ат тех но ло ги ја 
„форс тач“, ко ја прв пат бе ше прет-
ста ве на со „епл воч“ прет ход но оваа 
го ди на. Тоа ќе му овоз мо жи на уре-
дот да пре поз на ва ка де по екра нот 
при ти ска те и кол ку сил но, што ќе 
до ве де до но ви воз буд ли ви оп ции. 

Оче ку ва ме про гра ме ри те да по ка жат што мо же да пра-
ви слич на функ ци о нал ност - на при мер, во игри и ап ли-
ка ции, кои актив но ја ко ри стат ин те рак ци ја та на пр сти те 
со екра нот. По крај сѐ дру го, спо ред „9ту5 мек“, пак, 
„форс тач“ мо же да би де пре и ме ну ва на во „ај фон 6Ес“. 
Име то за кое се збо ру-
ва е „3Д тач дисп леј“ 
или „дип прес“.

 
КАРАКТЕРИСТИКИ

Ко га збо ру ва ме за 
ка ра кте ри сти ки те, 
најм но гу вре ва во пос-
лед но вре ме се кре ва 
око лу опе ра тив на та 
ме мо ри ја на уре ди те 
и на ка ме ри те. Се раз-
би ра, тие ќе би дат со 
брз A9-про це сор. Си те 
прет по ста ву ва ат де ка, ко неч но, „Епл“ ќе до да де уште 1ГБ 
РАМ кон „ај фон“ и тој ќе поч не да ра бо ти со 2ГБ РАМ-ме-
мо ри ја. За ка ме ра та, пак, се збо ру ва де ка ќе би де 12МП, 
што ќе би де се ри оз на над град ба од 8МП во прет ход ни те 
не кол ку мо де ли. Со неа ќе мо же да се сни ми и 4K-ви део. 
Пред на та се оче ку ва ве ќе да би де 5MП и, нај ве ро јат но, 
ќе има блиц. Со по пу лар но ста на са мо фо то гра фи ра ње то 
во пос лед но вре ме, тоа не е иск лу че но.

Подготви | Бојан Момировски

На сли чен на чин ка ко што не-
о дам на бе ше прет ста ве на 

осве же на та вер зи ја на ДС5, се га и 
но ви от ДС4 до би ди зај нер ски де-
та ли што го кра сат. Но ва та пред на 
ма ска е ка ра кте ри стич на по тоа 
што ќе би де знак на рас поз на ва-
ње на мо де ли те ДС, ка ко и но ви те 
све тил ки со ЛЕД-тех но ло ги ја. Но-
ви тет кај ре ди зај ни ра ни от ДС4 е и 
оп ци ја та на дво бој на ка ро се ри ја, 
ка ко и но ва та па ле та на бои, ко ја 
се га има ду ри 38. Но ви тет е и тоа 
што се га по кри вот, зад ни от спој лер, 
ре тро ви зо ри те и по лу ме се чи ни те, 

по жел ба, мо жат да би дат ла ки ра-
ни со цр на, си на, ви о ле то ва и со 
пор то ка ло ва бо ја.

„Си тро ен“ по крај ос нов ни от мо дел 
ДС4 го прет ста ви и но ви от „крос-
бек“, кој ќе би де на ме нет за љу би-
те ли те на ур ба на и на вон град ска 
аван ту ра. Под воз је то на оваа вер зи-
ја на авто мо бил е за 30 ми ли ме три 
по ви со ка од стан дард на та вер зи ја 
и ќе се ну ди со цр ни пла стич ни за-
штит ни ци на кал ни ци те, во ком би-
на ци ја со црн за ден спој лер и со 
цр ни ре тро ви зо ри, до де ка но са чи те 
на по кри вот се изра бо те ни во бо ја 
на алу ми ни ум.

Две те вер зии на но ви от ДС4 ќе би дат опре ме-
ни со но ва та на пред на тех но ло ги ја и си сте мот 
за про лиз гу ва ње, а, се ка ко, ќе би дат вгра де ни 
и мно гу те ко рис ни опре ми со кои рас по ла га 
гру па ци ја та ПСА, ка ко што се стар ту ва ње на 
мо то рот без клуч, ка ме ра за во зе ње на на зад, 
си стем за кон тро ла на мр тви от агол, ка ко и ком-
па ти бил но ста со мул ти ме ди јал ни от си стем, кој 
е но ви тет во вна треш но ста и се упра ву ва пре ку 
се ду мин чен екран чув стви те лен на до пир, а кој, 
пак, ели ми ни ра ду ри 12 пре ки ну ва чи. Овој си стем 
овоз мо жу ва прик лу чу ва ње па мет ни те ле фо ни 
со опе ра тив ни си сте ми „ан дро ид“ или „Иос“ и 
нив но ко ри сте ње пре ку не го.

Ре ди зај ни ра ни от ДС4 ќе де би ти ра на Са е мот за 
авто мо би ли во Фран кфурт во вто ра та по ло ви на 
на сеп тем ври, а во про даж ба ќе се нај де ве ќе 
оваа есен на си те па за ри во Евро па. █мо то ри ја за о кру жу ва нај сил ни от 

ТХП 210, кој има 210 коњ ски си ли 
и 285 њутн-ме три вр те жен мо мент, 
но не ма да би де до ста пен кај мо-
де лот „крос бек“. 

По ну да та на ди зел ски агре га ти 
поч ну ва со „блу ХДИ 120“, мо тор 
со 120 коњ ски си ли и 300 њутн-
ме три вр те жен мо мент. За ку пу-
ва чи те што са ка ат по си лен ди зел, 
„Си тро ен“ пред ви де мо тор со 150 
коњ ски си ли и 370 њутн-ме три вр-
те жен мо мент и 180 коњ ски си ли 
со 400 њутн-ме три вр те жен мо мент, 
кој ќе би де до ста пен са мо со авто-
мат ски ме ну вач.

Сеп тем ври е 
ме сец на „Епл“. 
То гаш ком па ни
ја та ги по ка жу ва 
сво и те но ви па
мет ни те ле фо ни 
и не ко ја дру га 
до пол ни тел на 
ус лу га или про
из вод. За оваа 
го ди на пла нот 
не е по и на ков 
 оче ку ва ме да 
ви ди ме над гра
де на вер зи ја на 
ми на то го диш ни
те уре ди и уште 
мно гу дру ги 
ино ва ции

Сеп тем ври, ме сец на

аj фон



Ис ланд на пра ви 
ви стин ска сен за ци ја во 
ква ли фи ка ци и те за ЕП 
во Фран ци ја и во те шка 
гру па со фа во ри зи ра ни
те Хо лан ди ја, Тур ци ја 
и Че шка ус пеа на две 
рун ди пред кра јот да 
обез бе ди исто ри ски 
на стап на кон ти нен тал
но то нат пре ва ру ва ње и 
тоа ка ко нај ма ла зем ја 
во исто ри ја та

Геj зи рот ги сто пи фа во ри ти те
ИС ЛАНД СКА БАЈ КА

Р е пре зен та ци ја та на Ис ланд е 
нај го ле мо то из не на ду ва ње во 
ква ли фи ка ци ски от цик лус за 

на стап на Европ ско то пр венс тво во 
фуд бал, кое ќе го ор га ни зи ра Фран
ци ја след на та го ди на. Геј зи рот од 
се ве рот на Евро па еруп ти ра ше и ги 
сто пи фа во ри ти те Хо лан ди ја и Тур
ци ја и во ед на од нај те шки те гру пи, 
за ед но со Че шка, пред вре ме обез бе ди 
на стап на ЕП. Овој на стап е прв во 
исто ри ја та на фуд ба лот во оваа зем
ја, а во фуд бал ски те кни ги ќе оста не 
за пи ша но де ка зем ја та со нај мал број 

жи те ли, точ но 329 ил ја ди, ќе игра на 
Европ ско пр венс тво во фуд бал. „Ова 
е не ве ро јат но. Плас ма нот на шам-
пи о на тот во Фран ци ја при стиг на ка
ко по зи ти вен шок. Ра бо тев ме иск-
лу чи тел но вред но за да стиг не ме 
до исто ри ски ус пех. Ние сме пр ви от 
ис ланд ски тим кој се пла си рал на 
Европ ско пр венс тво. Не ве ро јат но. 
Не ни со ну вав та кво не што ко га 
поч ну вав да играм фуд бал“ – из ја ви 
ка пи те нот Арон Гу нар сон, 26го ди
шен фуд ба лер на Кар диф.

На две ко ла пред кра јот на ква ли
фи ка ци ски от цик лус, Ис ланд има ше 
обез бе де но на стап на ЕП и тоа ме ѓу 
пр ви те се лек ции кои го сто ри ја тоа 
за ед но со ри ва лот од Агру па та, Че
шка и со Анг ли ја. Две те по бе ди про
тив Хо лан ди ја со ре зул тат  20 и 10 
и три ум фал ни от по ход про тив Тур
ци те кои беа по бе де ни со ре зул тат 
30, сил но одек наа во Евро па, ка ко и 
комп лет ни от на стап на Ис лан ѓа ни те 
во овие ква ли фи ка ции. Ис ланд е прв 
за ед но со Че шка со 19 бо да, и ка ко 
тан дем од Агру па та ќе па ту ва ат за 
Фран ци ја.

Во оваа зем ја долг пер и од фуд бал 
игра ше Го разд Ми хај лов, кој ве ли 
де ка Ис лан ѓа ни те не се слу чај но на 
вр вот од Агру па та и де ка ап со лут но 
зас лу же но ќе игра ат на ЕП. Ми хај лов 
бе ше фуд ба лер на Хо тур, а по тоа ра
бо те ше во оваа зем ја и ка ко тре нер.

„За ме не ова не е сен за ци ја, би деј ќи 
ус пе хот на Ис ланд е плод на од лич-
на стра те ги ја и на на пор на ра бо та, 

ком би ни ра на со зна чај ни ин ве сти-
ции во стру чен фуд бал ски ка дар 
и во те ре ни и ста ди о ни. Јас бев во 
Ис ланд ток му на са ми от по че ток 
на фуд бал ска та тран зи ци ја во оваа 
зем ја и искре но се ра ду вам на нив-
ни от ус пех. Кол ку се го ле ми и во 
ус пе хот го во ри по да то кот де ка не 
ме за бо ра ви ја ни ту ме не, иа ко сум 
стра нец. Во еу фо ри ја та по плас ма-
нот на ЕП ми се ја ви ја и ми ре коа: 
„И ти си наш, имаш вгра де но свој 
дел во ус пе хот“, об јас ну ва Ми хај лов.

Од ап со лу тен ау тсај дер до сен за ци
ја, па тот на Ис ланд и не бе ше тол ку 
долг, отка ко пред де се ти на го ди ни 
од лу чи ја да го за вр тат ли стот и со 
пре циз на стра те ги ја да се оби дат да 
на пра ват зна ча ен фуд бал ски про бив 
на пла не тар на та ма па. Прек ла ни за
гу би ја во ба ра жот за плас ман на СП 
од Хр ват ска, а во след ни от обид не 
ут наа и за прв пат во сво ја та исто ри ја 
ќе игра ат на ЕП.

„Во 2005 го ди на бе ше на пра ве на 
ан ке та во Ис ланд на кои спор то ви 
тре ба да им се да де при о ри тет. Фуд-
ба лот и ра ко ме тот до би ја пред ност, 
па вни ма ни е то бе ше на со че но ток-
му кон овие два спор та. Ра ко ме тот 
ве ќе бе ше на не кој на чин на ци о на-
лен спорт, а фуд ба лот ка ко спорт 
во екс пан зи ја, до би под др шка од 
др жа ва та во ко ор ди на ци ја со фуд-
бал ска та фе де ра ци ја на Ис ланд и со 

Ми ни стерс тво то за спорт. Пр во се од лу чи ја 
на ма со вен за фат со ин фра тру кту ра та. Бе ше 
до не се на од лу ка се кое на се ле но ме сто со 
по ве ќе од три ил ја ди жи те ли да до бие те рен 
со ве штач ка тре ва. Со по мош на тер мал ни те 
во ди што на Ис ланд ги има во изо би лие, ус-
пе а ја да на пра ват си стем за гре е ње за да се 
ко ри сти те ре нот во те кот на це ла та го ди на. 
Хо лан ѓа ни им ја на пра ви ја сту ди ја та за раз вој 
на мла ди та лен ти, тре нер ски от ка дар го до би 
по треб но то вни ма ние и мла ди струч ња ци од 
Ис ланд одеа на ка ле ње во Анг ли ја. Оче ку ва-
ња та беа де ка за де се ти на го ди ни ва ква та 
стра те ги ја ќе да де ре зул та ти, и ток му тоа и се 
слу чи. Ис ланд се га ги бе ре пло до ви те од пра-
вил на та стра те ги ја за раз вој на фуд ба лот во 
ед на ма ла, но ка дар на зем ја“, ве ли Ми хај лов.

На ја ва та за ус пе си те на Ис ланд дој де прет ход
но со под ви гот на се лек ци ја та до 21 го ди на. 
Мла дин ци те на Ис ланд во ква ли фи ка ци и те 
за на стап на ЕП во 2009 го ди на зад се бе го 
оста ви ја акту ел ни от шам пи он Гер ма ни ја, а 
по тоа во ба ра жот ја над му дри ја Шкот ска и се 
пла си раа на за врш ни от тур нир на ЕП во Дан
ска што се оди гра во 2011 го ди на. Тоа бе ше 
нај а ва та за поз на ча ен про дор на Ис лан ѓа ни те 
и во се ни ор ска кон ку рен ци ја.

„Ни ту фи нан си ска та кри за во 2008 го ди на 
не го со пре про е ктот. Си гтор сон, Си гурд сон, 
Бјар на сон и дел од оста на ти те се гаш ни те 
ѕвез ди кои се нај зас луж ни за плас ма нот 
на ЕП, во 2009 го ди на играа на шам пи о на-
тот во Дан ска во мла дин ска та се лек ци ја на 

Ла гер бек: Мен де ла е хе роj, 
jас не сум

Скром но, но мош не му дро, Ларс Ла гер-
бек го пред во де ше Ис ланд низ те шки от 
ква ли фи ка ци ски цик лус. По ре ми то со 
Ка зах стан со ре зул тат 0-0, со кое се обез-
бе ди плас ма нот на ЕП, Ла гер бек има ше 
ин те рес на из ја ва. Во Ис ланд го сме та ат 
за хе рој, но тој скром но од го во ри:

„Мен де ла е хе рој, јас не сум. Ова е бај ка, 
но са мо на не кој на чин. Ус пе хот е ре зул-
тат на огром ни от труд и на љу бо вта на 

мно гу лу ѓе. Си те се по до брив ме зна чи-
тел но и тоа во мно гу сег мен ти и ис ланд-
ски от на род со пра во мо же да се ра ду ва 
на исто ри ски от ус пех“, из ја ви Ла гер бек. 
Во дел од ус пеш ни от ис ланд ски мо за ик е 
вгра де но и де ло то на се гаш ни от тре нер 
на Те текс, Го разд Ми хај лов.

Пишува | Зо ран По пов ски

тур ни рот на осумт те нај до бри 
се лек ции. По ра но го зна ев ме 
са мо Еј дур Гуд јон сен, се га ве ќе 
соѕ вез ди е то на Ис ланд е мно гу 
по го ле мо. Игра чи те им игра ат 
во сил ни те европ ски ли ги, во 
Анг ли ја, Хо лан ди ја, Шкот ска, 
Ита ли ја... Мис лам де ка има ат 
ка па ци тет да про дол жат со од-
лич ни те игри и на ЕП во Фран-
ци ја и оче ку вам и та му да би дат 
при јат но из не на на ду ва ње“, до
да ва Ми хај лов.

Ком па ктен со став, здра ва ат мо
сфе ра, му дар про ект и стра те ги ја 
го до ве доа Ис ланд до за врш ни от 
тур нир во Фран ци ја. Дел од про
е ктот бе ше и Ми хај лов.

„Јас бев еден од ко ор ди на то ри те 
на еден од ре ги о ни те. Се по де-
ли ја на че ти ри ре ги о ни и та ка 
го раз ви ваа фуд ба лот. Сѐ бе ше 
ор га ни зи ра но ка ко по ко нец. Со 
струч ни ана ли зи се по све ту ва ше 
вни ма ние и на нај сит ни те де та-
ли. По тен ци јал има ме и ние, но 

тре ба да ме ну ва ме не кои ра бо ти. 
Јас би им дал шан са на мла ди те 
на при мер од оваа ге не ра ци ја. 
Вел ков ски, Зај ков, бра ќа та Ба-
бун ски, и уште не кол ку ми на 
та лен ти ра ни мом чи ња си гур-
но би до би ле шан са. Ние тре ба 
пред след ни от ква ли фи ка ци ски 
цик лус да ка же ме до ста е и од 
ко рен да ги ме ну ва ме ра бо ти-
те. И та ка не ма ме ус пе си, што се 
по твр ди и во овој ква ли фи ка ци-
ски цик лус за ЕП. Тре ба јас но и 
глас но да се ка же де ка ќе им се 
да де шан са на пом ла ди те, за да 
по из вес но вре ме оче ку ва ме ре-
зул та ти од нив. Па тем, ќе игра ат 
са мо фуд ба ле ри што на ви сти на 
го це нат на ци о нал ни от дрес и 
са ка ат да игра ат за Ма ке до ни ја. 
Тоа го на пра ви Ис ланд и мно гу 
по раз ви е ни фуд бал ски си ли од 
нас. Мла ди те ќе се ка лат по бр-
зо низ те шки ква ли фи ка ци ски 
цик лу си и ќе би дат под го тве ни 
по из вес но вре ме, со пра вил на 
ра бо та, да се бо рат за ус пех“,  
ве ли Ми хај лов. █

ФУДБАЛ  |
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ВИ НИ ЦА ИЛ ИЗ МИР

Здра во те ле фа на ти ци! Бра тот се вра ти во ци ви ли за ци ја, да не ре чам се вра тив во 2015 го ди на 
ка ква што тре ба да би де – со ин тер нет на се ка де. Знам де ка мо же ве нер ви ра што две не де ли по 
ред чи та те за ова, ама гор ка е те ма та. При фа ќам рек ла ма ции са мо од ро де ни те пред 1980 го ди-
на, за дру ги те, за мис ле те се пред да збо ру ва те де ка ин тер не тот не е ва жен, ма кар и на од мор. 

Ка ко и да е, се вра тив до ма, ама уште од бег ну вам да си ја ра бо там ра бо та та и да пу штам ма ке-
дон ски ка на ли. Слу шам си лу ва чи те на тој мал ку оста нат здрав раз ум поч на ле со се зо ни те. Па, 

ако до се га де ца та кај ба би те и кај де дов ци те гле даа тур ски се рии, се га чу ва ње то вну ци се за пи-
пе ру ва и со „Го ле ми от брат“ и со та кви те слич ни. Не ла же те се се бе си, зна е те де ка и ед ни те и 

дру ги те ќе го гле да ат тоа. Да не ре че те не ви ка жав. 

Ама има вре ме, есен та е пред нас, ќе си му а бе ти ме и за тоа, за тоа што за се га единс тве но не што 
што гле дав на ма ке дон ска те ле ви зи ја се не кол ку рек ла ми (и, не ли, до ста бе ше). 

Смеш но то е што ве ќе ви ка жав де ка астро на ут или ба ле ри на не се ра бо ти од со ни шта та, ту ку да 
смис лу ваш ими ња за гар ни ту ри те во фа бри ка за ме бел. Епа, очиг лед но, не кој си го жи вее со нот. 

Од есен ва мо же да си ку пу ва те ма ке дон ски ка у чи со ими ња од Ка па до ки ја. 

Ако по ра но ле же вте на Вес на, Афро ди та или Аман да, се га на ра чај те си спал на На рин или Де низ. 
Ко га пред два е се ти на го ди ни се ро ди ја близ на ци те Ран ду и Ка сан дра на Ба ир (би тол ска та Шу-

тка) си те се сме ев ме. 

Ни се вра ти!

Малиот брат

ТВТЕКА

█  11 сеп тем ври 1944 го ди на 

 Струмичкиот партизан-
ски одред  ги ос ло бо-
дил Струмица и окол ни те 
се ла.

█  11 сеп тем ври 1944 го ди на

 Ресен е ос ло бо ден од 
фа ши стич ки от оку па тор.

█  11 сеп тем ври 2001 го ди на

 Во САД се из вр ше ни те-
рористички напади  во 
кои за ги наа 3.000 лу ѓе. 
Од го вор но ста за на-
па ди те ја пре зе де ор-
га ни за ци ја та  Ал Кае-
да на Осама бин Ладен.

█  13 сеп тем ври 1924 го ди на

 Во Со фи ја уби ен е Димо 
Хаџи Димов, еден од 
нај поз на ти те иде о ло зи 
и те о ре ти ча ри на автен-
тич но то ма ке дон ско на-
ци о нал но ос ло бо ди тел-
но дви же ње.

█  16 сеп тем ври 1941 го ди на

 Хитлер  му на ре дил на 
за по вед ни кот на гер ман-
ски те во о ру же ни си ли за 
ју го и сток да го за ду ши 
во ста нич ко то дви же ње 
на  Балканот. Спо ред 
Хит ле ро ва та на ред ба, со 
крај на су ро вост мо ра да 
се оне воз мо жат пар ти за-
ни те и за смрт та на се кој 
гер ман ски вој ник со смрт 
да се каз нат 50 до 100 
за лож ни ци.

█  17 сеп тем ври 1978 го ди на

 Во ви ла та Кемп Дејвид за-
вр ши ле раз го во ри те ме ѓу 
еги пет ски от пре тсе да-
тел Са дат, изра ел ски от 
пре ми ер Бе гин и аме ри-
кан ски от пре тсе да тел 
Кар тер. При тоа, би ле пот-
пи ша ни два до ку мен та: 
рам ки за мир на Бли ски от 
Исток и рам ки за ми ро вен 
до го вор ме ѓу Египет и Из-
раел.

ВРЕМЕПЛОВ

– “Идиотите треба да се 
игнорираат.”

– Кој го кажал тоа?
–  Преправај се дека не 

постојат.
– Ама кој го кажал тоа?!
– И живеј си го животот.

– Докторе, имам песок во 
жолчка, камења во бубрег, 
вода во колено и шипка во 
нога. Што да правам?

– Па извади си градежна 
дозвола и напрај куќа!

– Беше на одмор?
– Не, оваa година не се уморив.

– Тато, а каде е на ждребето 
жената?

– Нее сине, само коњите се 
женат!

Го викале сириец дека ги преминал сите граници.

Држев диета една недела. Изгубив неверојатни  
7 дена.

Бог е како измислен за луѓе.

Геометрија е округла пица, триаголно парче, 
четвртаста кутија.

Кога ќе ги видам млекава со 1,6% масленост ми иде 
да ги зеам да ги стаам на пуњач.
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СОСТОJКИ:

За те сто то ќе ви тре ба:

• 110 гра ма пу тер

• 250 гра ма браш но

• 2 ла жи ци ше ќер

• пр сто фат сол

• 1 јај це

За кре мот ќе ви тре ба:

• 5 јај ца

• 1 жолч ка 

• 1 ли мон

• 200 гра ма ше ќер 

• 2 ла жич ки ек стракт од 
ва ни ла 

• 1 шол ја (240 мл) пав ла ка

По треб но е и:

• ле ќа, ориз или грав  
за пе че ње на те сто то

# Си те со стој ки за те сто то мо ра да би дат лад ни. Пу те рот ќе го из ме ша те 
со браш но то, нај де те го лем сад и нај бит но, ра бо те те со ра це!

# До да ва те пр сто фат сол и 2 ла жи ци ше ќер.

# Отка ко ќе поч не да се со е ди ну ва, до дај те 1 јај це со сред на го ле ми на и 2 
ла жи ци во да (до дај те во да са мо во слу чај ако те сто то е мно гу су во).

# За ме се те го те сто то, сви ткај те го во пла стич на фо ли ја и ста ве те го во 
фри жи дер да се стег не  око лу 30 ми ну ти во оби чен фри жи дер, или 15 
ми ну ти во за мрз ну вач.

# Ра су че те го тен ко те сто то. По криј те го ка ла пот и на се ка де до бро рас по
ре де те го те сто то. Ова те сто е лес но за ра бо та, па и да ви се ски не нег де, 
мо же те да го за ле пи те со  пр сти. Боц не те го со ви љу шка на не кол ку ме
ста. По тоа по криј те го со хар ти ја за пе че ње и на пол не те го со зр на ле ќа.

# Пе че те го 15 ми ну ти во за гре а на рер на на 200 сте пе ни.

# До де ка се пе че, под го тве те го кре мот, из ма те те 5 јај ца и 1 жолч ка, до
дај те сок од 1 ли мон (со кот од ли мон про бај те го, до кол ку е поб лаг ќе 
ста ви те сок од 2 ли мо на). До дај те 200 гра ма ше ќер, мал ку ек стракт од 
ва ни ла и ед на шол ја крем пав ла ка.

# Ко га те сто то е го то во, трг не те ја хар ти ја та со ле ќа та и на пол не те го со 
крем. По тоа вра те те го во рер на на 120 сте пе ни, 30 ми ну ти.

# Тар тот од ли мон е пред ви ден да се сер ви ра ла ден, па до кол ку го оста
ви те да се из ла ди пред се че ње, ќе до би е те по си лен вкус и по до бра стру
кту ра на кре мот.

ПОДГОТОВКА: 

КуJнски тефтер

Тартсо ли мон
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